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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ลงทุ น ทางการศึกษาเพื่ อเสริม สร้า งขีด ความสามารถกาลั ง คนวิ ชาชี พ ท่ องเที่ ย วสาขาที่ พั กของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น และ (3) เพื่ อน าเสนอกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริม สร้า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยใช้วิธีการวิจยั
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า (1) ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณอีก 4 ปีข้างหน้า
(พ.ศ.2559-2562) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.5-2.4 ต่อปี และแนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ระดับการศึกษา สาหรับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนในปัจจุบันอยู่ในระดับมากแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
สถานประกอบการ (แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .001) สาหรับสมรรถนะที่สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รองลงมาได้แก่การถ่ายโอนความรู้ (2) สภาพปัจจุบันของ
การลงทุนทางการศึกษา พบว่าภาครัฐมีสัดส่วนการลงทุนทางการศึกษามากที่สุด สาหรับสภาพที่พึงประสงค์
พบว่าสถานประกอบการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรควรเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนทางการศึกษาให้มากขึ้น
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{

This research aims to (1) analyze the manpower needed in Thailand’s tourism professionals in
hotel services according to ASEAN competency standards, (2) analyze the current condition and desired
condition of educational investment for capacity building of manpower in Thailand’s tourism professionals
in hotel services according to ASEAN competency standards, and (3) propose educational investment
strategies for capacity building of manpower in Thailand’s tourism professionals in hotel services according
to ASEAN competency standards. Both qualitative and quantitative research methods were used. The
research finding are as follows: (1) the quantitative manpower needed, in the case of total employed
persons, the point forecasts for the 2015 to 2018 would increase, as expected by about 0.5-2.4 percent
per years. The trend of employment based on educational attainment levels, the employment of all of
the educational attainment levels, it would be upward as well. Considering the qualitative manpower
needed in accordance with ASEAN standards were insufficient to meet the needs of establishments. The
difference between the current condition and desired condition was statistically significant. Specifically,
English language proficiencies and knowledge transfer were in the lowest level. (2) The current condition
of educational investment, the highest proportion of educational investment for capacity building of
manpower in Thailand’s tourism professionals in hotel services according to ASEAN competency standard
has been involved by government sector. Considering the desired condition, the establishments and
nonprofit organisations should actively engage in educational investment. The finding are valuable for
sending out signals to operating sectors which are responsible for educational investment which optimises
the capabilities of Thailand’s tourism professions as follows: (1) enhancing the educational investment for
capacity building of manpower in Thailand’s tourism professionals in hotel services to the needed of
labour market, (2) enhancing the educational investment for capacity building of manpower in Thailand’s
tourism professionals in hotel services to the international standards, (3) increasing the efficiency and
reducing the waste of educational investment for capacity building of manpower in Thailand’s tourism
professionals in hotel services, and (4) encouraging and supporting the innovative educational investment
for capacity building of manpower in Thailand’s tourism professionals in hotel services.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เป็ น เวลากว่า 4 ทศวรรษของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้แนวทางการมุ่งสู่ป ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ประกอบด้วย 3 เสาหลั ก
ได้แก่ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) (2) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) และ (3) ประชาคมการเมือง
และความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security Community: APSC) เดิ ม อาเซี ย นก าหนด
เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 หรือ ปี ค.ศ.2020 แต่กระแสโลกาภิ
วัตน์และแนวโน้มการทาข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่ งผลให้ที่
ประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น าอาเซี ย น (ASEAN Summit) ครั้ ง ที่ 12 ปี พ.ศ.2550 ณ เมื อ งเซบู ประเทศ
ฟิลิ ปปิ น ส์มีมติให้เร่ งร่ นระยะเวลาการจัดตั้งประชาคมเร็ว ขึ้นเป็นปี พ.ศ.2558 หรือปี ค.ศ.2015
(ASEAN Secretariat, 2008: 2) และก้ า วส าคั ญ ต่ อ มา คื อ การจั ด ท าปฏิ ญ ญาอาเซี ย น (ASEAN
Charter) มีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2552 นับเป็น การยกระดับความร่ว มมือของ
อาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคมบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการ
ดาเนินการเพื่อเข้าสู่เป้าหมายภายในปี พ.ศ.2558
กล่ า วถึ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหนึ่ ง ในสามเสาหลั ก ส าคั ญ ของประชาคมอาเซี ย น
กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 ได้แก่ “อาเซียน ปี ค.ศ.2020
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตร” เพื่อให้อาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ได้ และในปี พ.ศ.2550 อาเซียนจัดทาพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) เพื่อใช้เป็นแผน
บูรณาการงานด้านเศรษฐกิจในมิติต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี พ.ศ.2558 (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2554: 7) ประกอบด้วย 4 ส่วนสาคัญ ได้แก่ (1) การสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี
(2) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับสูง (3) การเป็นภูมิภาคที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และ (4) การเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก
อย่างเต็มที่
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ระยะเริ่มแรก เพื่อให้พันธกิจการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาเซียนดาเนินโครงการศึกษา เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซี ย น (Schwarz and Villinger, 2004: 37-47) ผลการศึ ก ษาพบว่ า อาเซี ย นควรเร่ ง รั ด การ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสาขาการผลิตที่มีการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด ต่อมาที่
ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 9 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ออกแถลงการณ์แนวทางนาร่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของอาเซียน
และทดลองเร่งรัดรวมกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการภายในภูมิภาคได้อย่างเสรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างมีศักยภาพในการผลิตจาแนก
ตามอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย อาเซียนจึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละประเทศ
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประเทศผู้ ป ระสานงานหลั ก (Country Coordinators) ตามความพร้ อ มและขี ด
ความสามารถของแต่ละประเทศในอุตสาหกรรมนั้นๆ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552: 28)
ตารางที่ 1 ประเทศผู้ประสานงานหลัก 12 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของอาเซียน
ประเทศผู้ประสานงานหลัก

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของอาเซียน

อินโดนีเซีย

1) ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Auto-motives)
2) ผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products)
มาเลเซีย
3) ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products)
4) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Apparels)
ฟิลิปปินส์
7) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
สิงคโปร์
8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN)
9) สุขภาพ (Healthcare)
ไทย
10) การท่องเที่ยว (Tourism)
11) การบิน (Air Travel)
เวียดนาม
12) โลจิสติกส์ (Logistic)
ที่มา: Association of Southeast Asian Nations (2003)
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานหลัก 2 อุตสาหกรรม
ส าคั ญ ได้แ ก่ อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ยวและอุ ตสาหกรรมการบิ น โดยเฉพาะอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวถูกกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Strategic Role) ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
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ด้วยความสาคัญด้านรายได้โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซี ย นคิ ด เป็ น มู ล ค่ า มหาศาลกว่ า สองล้ า นล้ า นบาท ( World Economic Forum, 2012: 1)
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย ได้แก่
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่งและธุรกิจ
บันเทิงและเพลิดเพลินนาไปสู่การลงทุนภายในประเทศและระหว่างประเทศ เกิดการจ้างงานและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (กรมการท่องเที่ยว, 2555: 2)
พิจารณาแนวโน้มและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนพบว่า ในแต่ละปี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียนเป็นจานวนมากและเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ ภาพที่ 1.1 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน ระหว่าง
ปี พ.ศ.2544-2557 พบว่า ปี พ.ศ.2544 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน
จานวนทั้งสิ้น 42.0 ล้านคน และปี พ.ศ.2557 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
อาเซียนสูงถึง 105.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2544 กว่าเท่าตัว (ร้อยละ 150)
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ภาพที่ 1 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน
ที่มา: ปรับปรุงจาก ASEAN Tourism Statistics Database, 2014
องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization) พยากรณ์ แ นวโน้ ม การ
ท่องเที่ยวของโลกพบว่า ในปี พ.ศ.2573 จานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง
1,800 ล้านคน คิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี สาหรับภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดหมายการ

4
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีจานวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 1 ใน 3
ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วโลก (World Tourism Organization, 2013: 14)
ภายใต้ส ถานการณ์และแนวโน้มตลาดการท่ องเที่ย ว ตลอดจนการได้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน นอกจากจะเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนแล้วยังก่อให้เกิดความต้องการด้านการค้าและการ
ลงทุนภายในภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การสร้างพั นธสัญญาระหว่างประเทศเพื่อให้
อาเซียนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสามารถดารงฐานะความเป็นคู่ค้าในหมู่ประเทศสมาชิก
ภายใต้บ ริ บ ทการค้าเสรี ของโลกเป็นสิ่ งที่ท้าทาย เนื่องจากแต่ล ะประเทศมีระดับการพัฒ นาและ
กาลังคนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่แตกต่างกัน ทาอย่างไรที่ทุ กประเทศสามารถก้าวไปสู่ความ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้มแข็งและได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสและบริบทการพัฒนาที่
กาลังจะเปลี่ยนแปลงไป
การส่งเสริมความร่วมมือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ การยกระดับมาตรฐาน และการลด
ช่องว่างความแตกต่างของกาลังคนจึงเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการก าหนดข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ในคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional)
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในประเทศ
สมาชิกและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสอนและฝึกอบรมบุคลากร
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ส มรรถนะเป็ น หลั ก (Competency Based) ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ใน
คุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ประกอบด้วย 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาที่พัก (Hotel
Services) ครอบคลุม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน และสาขาการเดินทาง (Travel Services) ครอบคลุม
2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน (ASEAN, 2013: 16)
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนเป็นจังหวะเวลา
และโอกาสที่ ดี ต่ อ การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทย
โดยเฉพาะสาขาที่พั ก (Hotel Services) ที่ ครอบคลุ ม กาลั งคนกว่า 2.6 ล้ า นคน (ส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ, 2558) แต่สถิติหลายตัวบ่งชี้ว่า การผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนขาดการบูรณาการ
ระหว่างภาคการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติส่งผลให้เกิดความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์จากสถานประกอบการกับอุปทานจากภาคการศึกษาที่ผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับต่างๆ ไม่เป็นไปตามความต้องการและขาดทักษะที่จาเป็นต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ระดับ อาเซียนทั้งสมรรถนะหลั ก ได้แก่ ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะตามหน้าที่ ได้แก่ ทักษะการ
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บริหาร ทักษะการวางแผน และทักษะเชิงเทคนิค (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2556: 35-36; กรมการ
ท่องเที่ยว, 2555: 24-29 และศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2557: 111-124)
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้ทัดเทียมหรือ
สูงกว่ามาตรฐานที่อาเซียนกาหนดได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพภายใต้โอกาสและ
บริบทการพัฒนาที่กาลังจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่จาเป็น เร่งด่วน และท้าทายสาหรับประเทศไทยที่ยังคง
ความได้เปรียบบนพื้นฐานความเป็นไทย (Thainess) ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซีย นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้กลไกการบริหารงานของทุกภาคส่วนสามารถ
บู ร ณาการและประสานภารกิจ ต่างๆ ได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพภายใต้ข้ อจากัดของทรัพยากรทาง
การศึกษาและเกิดความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการจากสถานประกอบการและอุปทานจาก
ภาคการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แนวทางการดาเนิ น งานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคนมีแนวคิดสาคัญๆ
หลายแนวคิด หนึ่งในนั้น ได้แก่ การลงทุนในทุนมนุษย์ (Investment in Human Capital) ซึ่งเป็น
แนวคิ ดหลั กที่แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่ อการสร้า งความมั่ งคั่ง ให้ กั บ
ประเทศชาติ (Schultz, 1961: 1-17; Becker, 1964 and Mincer, 1974) ทั้งนี้ การลงทุนที่มีบทบาท
สาคัญที่สุดต่อการเสริมสร้างกาลังคนให้มีทุนมนุษย์บนพื้นฐานความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้ แ ก่ “การลงทุ น ทางการศึ ก ษา” (Investment in Education) (Becker, 1964 and
McConnell and Brue, 1989) ด้วยการลงทุนทางการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มผลผลิตและ
มีความสาคัญต่อผู้ลงทุนตลอดจนสังคมโดยรวม ผู้ลงทุนทางการศึกษาจะได้รับผลตอบแทนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สร้างประโยชน์ได้ตลอดชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยรวมได้อีกทางหนึ่ง (Jorgenson and Fraumeni, 1989: 35-44, Perlman, 1973,
Pike, 1981: 1-25 and Schultz, 1961: 1-17) กระนั้นก็ตาม ทุกหน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นมักมีต้นทุน
และค่าใช้จ่าย ภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงทุนและการจัดการศึกษาในอนาคต (Ehrenberg and Smith, 2012: 301-305)
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาแนวทางการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนภายใต้แนวคิดการลงทุนทาง
การศึกษาสามารถนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น” เพื่ อ ให้ ก ระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเชิงรุก ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประเทศทั้งก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน (Pre-service
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Education and Training) และระหว่างทางาน (In-service Training) ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นการประกันโอกาสให้กับกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยว่ายังคงได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบบนพื้นฐานความเป็นไทยและความมีเอกลักษณ์
ด้านความโอบอ้อมอารี น้าใจงามต่อไป
คาถามการวิจัย
1) ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเชิงปริมาณเป็นจานวนเท่าไร
เชิงคุณภาพจาแนกตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนเป็นอย่างไร
2) สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนเป็น
อย่างไร
3) กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
2) เพื่อวิเคราะห์ ส ภาพปั จจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
3) เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ขอบเขตของการวิจัย
1) การลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถก าลั งคนตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
1.1) ผู้ลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ในประเทศและต่างประเทศ)
1.2) รูปแบบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน และ
ระหว่างทางาน
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2) กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ได้แก่กาลังคนตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย แผนกส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน
และ (2) กลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งอาหารในสถานประกอบการประเภทที่ พั ก
ประกอบด้วย แผนกงานครัว และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3) ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ ได้แก่การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยในภาพรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ (1) มัธ ยมศึกษา
ตอนต้นหรือต่ากว่ า (2) มัธ ยมศึกษาตอนปลาย (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (4) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และ (5) อุดมศึกษา
4) ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ ได้แก่ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกเป็นสมรรถนะร่วมในหน้าที่ หลัก
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ ครอบคลุม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย แผนกส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน
และกลุ่ ม ที่ 2 ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งอาหารในสถานประกอบการประเภทที่ พั ก
ประกอบด้วย แผนกงานครัว และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5) สถานประกอบการประเภทที่พัก ได้แก่โรงแรมและเกสต์เฮาส์ขนาดกลางขึ้นไป (จานวน
ห้องพักตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไป) ตามเกณฑ์การแบ่งของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ซึ่งมีตาแหน่งงาน
ครอบคลุมข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การลงทุนทางการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนทั้งก่อนเข้าทางานและระหว่างเข้าทางาน
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษา หมายถึง แนวทางการดาเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการใช้จ่าย
ของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนทั้งก่อนเข้าทางานและระหว่างทางาน
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน หมายถึง การผลิตและการพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เทียบเคียงกับมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้
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มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน หมายถึง เกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะตามหน้าที่ ครอบคลุ ม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนกเป็น 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มที่ 1
กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย แผนกส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน และกลุ่มที่ 2
กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหารในสถานประกอบการประเภทที่พัก ประกอบด้วย แผนกงาน
ครัว และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมระบบการศึกษาและสร้างฐานความรู้ที่มีคุณภาพสูงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และควรจะเป็นในอนาคตภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน ใช้
แนวคิดของ Becker (1964), Schultz (1971), Nadler and Nadler (1985), Burnett (2014) กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน (2541) และสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557)
จาแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1) ผู้ลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ในประเทศและต่างประเทศ)
1.2) รูปแบบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน และ
ระหว่างทางาน
2) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน ใช้แนวคิดของ Forojalla (1993)
Balangue (1978) และ Amjad (1985) จาแนกออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคนเชิงปริมาณ และ (2) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้
2.1) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพื่อให้เห็นความเพียงพอในเชิงปริมาณทั้ง
ภาพรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ได้ แก่ (1) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า (2) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (5) อุดมศึกษา โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) และสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2555) ร่วมกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
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ของไทยด้ ว ยวิ ธี เ ศรษฐมิ ติ อ นุ ก รมเวลา โมเดล Autoregressive Integrated Moving Average:
ARIMA (Box-Jenkins, 1976)
2.2) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนเพื่อประเมินความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนที่
ก า ห น ด โ ด ย ASEAN Australia Development Cooperation Program (2014) ค ร อ บ ค ลุ ม
สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนก 2 กลุ่ม
ได้แก่
2.2.1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก ได้แก่
1.2.1.1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.2.1.2) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
1.2.1.3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
1.2.1.4) การรักษาความปลอดภัย
1.2.1.5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
1.2.1.6 ) การบริหารงานทั่วไป
1.2.1.7) การบริหารการเงิน
1.2.1.8 ) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.2.1.9 ) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.2.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการห้องอาหาร ได้แก่
1.2.2.1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.2.2.2) การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
1.2.2.3) การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์
1.2.2.4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.2.2.5 ) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
1.2.2.6) การบริหารงานทั่วไป
1.2.2.7) การบริหารการเงิน
1.2.2.8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.2.2.9) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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3) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใช้ แนวคิ ดของ Certo and Peter (1991) และ
Wright, Pringle and Kroll (1992) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
3.1) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้แก่
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภาวะ
คุกคาม (Threats)
3.2) การก าหนดกลยุ ทธ์ โ ดยใช้ TOWS Matrix โดยนาปัจ จัย ที่เ ป็น จุด แข็ ง จุด อ่อ น
โอกาส และภาวะคุกคาม ทั้ง 4 ประการมาจับคู่ในรูปของ Matrix และกาหนดเป็นกลยุทธ์ต่ างๆ ซึ่ง
TOWS เป็นการสลับตัวอักษรของคาว่า SWOT ประกอบด้วย
SO Strategy เป็นการจับคู่ จุดแข็ง (S) กับ โอกาส (O) เป็นสถานการณ์ที่ใช้จุดแข็ง
และโอกาสที่มีอยู่สร้างข้อได้เปรียบ
ST Strategy เป็นการจับคู่ จุดแข็ง (S) กับ ภาวะคุกคาม (T) เป็นความพยายามใช้
จุดแข็งเพื่อเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
WO Strategy เป็นการจับคู่ จุดอ่อน (W) กับ โอกาส (O) เป็นความพยายามที่จะลบ
ล้างจุดอ่อนและอาศัยโอกาสที่มีอยู่
WT Strategy เป็นการจับคู่จุดอ่อน (W) และภาวะคุกคาม (T) เป็นความพยายามที่
จะแก้ไขจุดอ่อนและภาวะคุกคามเพื่อสร้างจุดแข็งและโอกาส
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การลงทุนทางการศึกษา

ภาครัฐ

ภาคครัวเรือน
ก่อนเข้าทางาน (Pre-service)

เชิงปริมาณจาแนกตามระดับการศึกษา

ขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย
เชิงคุณภาพตามกรอบ MRA on TP

ระหว่ งท ง

(In-service)

องค์กรที่ไม่
แสวงหาผล
กาไร

สถาน
ประกอบการ

การลงทุนทางการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
Certo & Peter (1991) และ
Wright, Pringle & Kroll (1992)

กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2) น าไปพั ฒ นาก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยให้ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นการประกันว่ากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยยังคงได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบบนพื้นฐานความเป็นไทยและ
ความมีเอกลักษณ์ด้านความโอบอ้อมอารี น้าใจงามต่อไป
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงศึกษาธิการ นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเชิงรุก ตอบสนองยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตอนที่ 1 มาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
1.1 ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
1.2 มาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
ตอนที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนและการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
2.2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนระดับกระทรวง
2.3 การพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับกาลังคน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
3.2.1 การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ
3.2.2 การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 4 การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
ตอนที่ 5 ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
ตอนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
ก่อนเข้าทางาน
6.2 การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
ระหว่างทางาน
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ตอนที่ 1 มาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องในตอนที่ 1 เกี่ย วกั บมาตรฐานสมรรถนะ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจาก 2 แหล่งสาคัญ
ได้แก่ (1) ข้อตกลงร่ ว มว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิช าชีพท่องเที่ยวอาเซียน และ (2)
มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน พบว่ามาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวอาเซียน คือ มาตรฐานขั้นต่าสาหรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาที่พัก
และสาขาการเดินทางในอาเซียน ครอบคลุม 6 แผนก 32 ตาแหน่งงาน กาหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการเคลื่อนย้ายบุค ลากรวิชาชีพสาขา
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนได้โดยเสรีและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practices เพื่อ ประโยชน์ ในการสอนและฝึ กอบรมโดยเน้น การพั ฒ นาสมรรถนะส าหรั บนั ก
วิชาชีพการท่องเที่ยวและเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาศั กยภาพกาลังคนร่วมกัน
รวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยัง
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน รายละเอียดข้อตกลง
และมาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนมีดังนี้
1.1) ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติกาลังคนวิชาชีพอาเซียน หรือ
ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) มีดั งนี้ (กรมเจรจาการค้ า ระหว่ างประเทศ,
2554: 25)
1) เพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายกาลังคนวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน
2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสอนและฝึกอบรมกาลังคน
วิชาชีพบริการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโดยใช้สมรรถนะเป็นหลักและเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือ เพิ่มขีดความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน ช่วยยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและลดช่องว่าง
ความแตกต่างของกาลังคน
การประชุมสุดยอดอาเซียน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้นาอาเซียนกาหนดให้จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2551 เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ แรงงาน
เชี่ยวชาญและผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง MRA ของวิชาชีพต่างๆ 7 วิชาชีพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
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1) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners)
2) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners)
3) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services)
4) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพวิศวกรของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services)
5) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services)
6) ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน
(ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying
Qualifications)
7) กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีของอาเซียน
(ASEAN Framework Mutual Recognition Arrangement Framework on
Accountancy Services)
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Tourism Professionals) สมาชิ ก อาเซี ย น 9 ประเทศ (ยกเว้ น
ประเทศไทย) ร่วมกันลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ.2552 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554: 26) สาหรับประเทศไทยลงนามในข้อตกลง
ดังกล่าวแยกออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 เนื่องจากติดเงื่อนไขต้องผ่านการพิจารณาของรัฐ
สภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มคุ ณ สมบั ตินั ก วิช าชีพ ท่ อ งเที่ ยวอาเซี ยนมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ ช่ น เดีย วกั บ
ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มคุ ณ สมบั ติ นั ก วิ ช าชี พ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ (1) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ เ กิ ด การ
เคลื่ อนย้ ายบุ คลากรวิช าชีพในสาขาท่องเที่ยวในภูมิภ าค (2) เพื่อช่ว ยให้ การศึกษาหรือฝึ กอบรม
บุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องกัน และ (3) เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับกัน
ในกลุ่ มประเทศสมาชิกได้ ทั้งนี้ ผู้ ผ่ านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิช าชีพ
ดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)

16
สาระส าคัญ ของข้อ ตกลงยอมรับ ร่ว มคุ ณสมบัติ นัก วิช าชี พท่ อ งเที่ย วอาเซี ยน ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกจัดทามาตรฐานสมรรถนะของกาลังคนในตาแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติการศึกษา
การฝึกอบรม และ/หรือ ประสบการณ์ในการทางานเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐาน สาหรับ
สมรรถนะขั้ น พื้น ฐานของก าลั ง คนที่ ประกอบวิ ช าชีพ ท่ อ งเที่ ย วของอาเซีย น (ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าส าหรั บ
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) สมรรถนะร่ว มในระดับอุตสาหกรรม (Common Core Competencies) (2) สมรรถนะ
เฉพาะสาหรับสาขา (Generic Competencies) และ (3) สมรรถนะที่ควรมีสาหรับตาแหน่งงานนั้น
(Functional Competencies) สาหรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนจัดทา
ขึ้ น ส าหรั บ 2 สาขาธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ สาขาที่ พั ก (Hotel Services) ครอบคลุ ม 4 แผนก 23
ตาแหน่งงาน และสาขาการเดินทาง (Tour Services) ครอบคลุม 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน รวมทั้งสิ้น
6 แผนก 32 ตาแหน่งงาน (ASEAN, 2013: 16) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของการ
วิจัยเฉพาะสาขาที่พัก ด้วยความสาคัญในเชิงปริมาณที่มีกาลังคนในสาขาดังกล่าวเป็นจานวนมากและ
เชิ งคุ ณ ภาพที่ ต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาตามบริบ ทที่ก าลั ง เปลี่ ยนแปลงไป ส าหรับ สาขาที่ พั ก (Hotel
Services) ครอบคลุม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน รายละเอียดมีดังนี้
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
1.1) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
1.2) หัวหน้างานฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
1.3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
1.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
1.5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
2) แผนกแม่บ้าน (House Keeping)
2.1) ผู้จัดการแผนกทาความสะอาด (Executive Housekeeper)
2.2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
2.3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
2.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
2.5) พนักงานทาความสะอาดห้องพัก (Room Attendant)
2.6) พนักงานทาความสะอาดส่วนกลาง (Public Area Cleaner)
3) แผนกงานครัว (Food Production)
3.1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
3.2) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
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3.3) ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
3.4) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
3.5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
3.6) งานขนมเบเกอร์รี่ (Baker)
3.7) งานเนื้อ (Butcher)
4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
4.1) ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
4.2) ผู้จัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
4.3) หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter)
4.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
4.5) พนักงานเสิร์ฟ (Waiter)
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนผ่านการลงนามใน
ข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 10 ประเทศสมาชิก และงานด้านการพัฒนามาตรฐานเป็นงาน
ที่อาเซียนต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะเป็นงานที่ซับซ้อนและ
จาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะตาแหน่ง
งานต่างๆ ที่ระบุภายใต้วิชาชีพแต่ละประเภทนั้นมีความซับซ้อนของงานและความรับผิดชอบแตกต่าง
กัน บางตาแหน่ งต้องการใช้บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาและได้รับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
มาแล้ ว ในขณะที่ บ างต าแหน่ ง ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ ผ่ า นการอบรมระยะสั้ น ก็ เ พี ย งพอ การจั ด ท า
มาตรฐานของบุคลากรจาเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นสาหรับแต่ละงาน สาหรับ
ประเทศไทยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ยังคงดาเนินต่อไปและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับสาหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ได้สมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียน
ต่อไป
1.2) มาตรฐานสมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นจ าเป็ น ต้ อ งก าหนด
คุณสมบั ติในแต่ล ะตาแหน่ งงานให้ มีมาตรฐานเดียวกัน ข้อตกลงยอมรับ ร่ว มกันในคุณสมบัติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน กาหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซี ย น (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) สาขาที่พั ก
(Hotel Services) ครอบคลุ ม 4 แผนก 23 ต าแหน่ ง งาน ประกอบด้ ว ย สมรรถนะหลั ก (Core

18
Competencies) 5 ตัวชี้วั ด สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) 4 แผนก 40 ตัวชี้วั ด และ
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) 23 ตาแหน่งงาน 276 ตัวชี้วัด รวมตัวชี้วัดสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาที่พัก (Hotel Services) จานวนทั้งสิ้น
321 ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้ (ASEAN, 2011 และสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว, 2555)
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 5 ตัวชี้วัด
1) ทางานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้
3) ดาเนินการตามสุขอนามัยในที่ทางานและระเบียบความปลอดภัย
4) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทางาน
5) รักษาและคงความรู้อุตสาหกรรมบริการ
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) 9 ตัวชี้วัด
1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมการบริการ สินค้า และการต้อนรับ
3) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
4) ใช้เครื่องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วไป
5) เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
6) พัฒนาและแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
7) บริหารจัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
8) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน
9) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies)
1.1) ผู้จัดการแผนกส่วนหน้า (Front Office Manager) 20 ตัวชี้วัด
1.1.1) จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน
1.1.2) บริหารจัดการการบริการแขกที่มาพักอย่างมีคุณภาพ
1.1.3) เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
1.1.4) จัดการดาเนินการด้านการเงินภายในวงงบประมาณ
1.1.5) บริหารจัดการจัดซื้อสินค้าคงคลังและตรวจสอบรายการสินค้า
1.1.6) บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
1.1.7) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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1.1.8) ควบคุมและบริหารความสัมพันธ์บนความหลากหลายในสถานที่ทางาน
1.1.9) จัดการให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.10) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
1.1.11) ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.1.12) จัดทาขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.1.13) เตรียมการและจัดฝึกอบรม
1.1.14) จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มย่อย
1.1.15) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของผลการฝึกอบรม
1.1.16) วางแผนบริหารและจัดการประชุม
1.1.17) รักษามาตรฐานและข้อมูลทางการเงิน
1.1.18) วางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคาร
1.1.19) วางแผนและจัดระบบและระเบียบปฏิบัติ
1.1.20) อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
1.2) หัวหน้าแผนกต้อนรับ (Front Office Supervisor) 19 ตัวชี้วัด
1.2.1) ให้บริการด้านที่พัก
1.2.2) ให้การต้อนรับและดาเนินการตามขั้นตอนการจองห้องพัก
1.2.3) ให้บริการระบบจองผ่านคอมพิวเตอร์
1.2.4) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินสาหรับรายการบริการต่างๆ
1.2.5) รักษาการจัดเก็บเอกสารและระบบการสืบค้นข้อมูล
1.2.6) ดาเนินธุรกรรมสาหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ
1.2.7) รักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
1.2.8) จัดเตรียมเอกสารทางการเงินประจาวัน
1.2.9) จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน
1.2.10) จัดการบริการลูกค้า/แขกอย่างมีคุณภาพ
1.2.11) รับและเก็บรักษาสินค้าที่รับเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบ
1.2.12) ดูแล ติดตาม และจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลาย
1.2.13) จัดตารางการทางานและมอบหมายงานให้พนักงาน
1.2.14) ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานประจา
1.2.15) ฝึกสอนพนักงานอื่นให้เกิดทักษะในการทางาน
1.2.16) จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าบุคคลสาคัญ
1.2.17) ดูแลจัดการผู้มึนเมา
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1.2.18) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/บัญชีธุรกรรม ภาคกลางคืน
1.2.19) รักษามาตรฐานและข้อมูลด้านการเงิน
1.3) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Attendant) 7 ตัวชี้วัด
1.3.1) ให้บริการด้านที่พัก
1.3.2) รับและดาเนินการตามขั้นตอนการจองห้องพัก
1.3.3) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินสาหรับรายการบริการต่างๆ
1.3.4) รักษาและจัดเก็บเอกสารและระบบสืบค้นข้อมูล
1.3.5) ดาเนินธุรกรรมสาหรับการซื้อสินค้าและบริการ
1.3.6) จัดเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
1.3.7) เตรียมหลักฐานทางการเงินประจาวัน
1.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 5 ตัวชี้วดั
1.4.1) ปฏิบัติหน้าที่ใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
1.4.2) รับและโอนโทรศัพท์สายเข้า
1.4.3) อานวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
1.4.5) ให้ข้อมูลด้านโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
1.5) พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy) 3 ตัวชี้วัด
1.5.1) จัดให้มีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
1.5.2) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
1.5.3) ดูแลรักษาและจัดเก็บสิ่งของมีค่า
2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) 6 ตัวชี้วัด
1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
3) ใช้เครื่องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วไป
4) ส่งเสริมการบริการ สินค้า และการต้อนรับ
5) จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
6) สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies)
2.1) ผู้บริหารแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 13 ตัวชี้วัด
2.1.1) บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ/วัสดุ/อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.2) เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
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2.1.3) จัดการดาเนินการด้านการเงินภายในวงงบประมาณ
2.1.4) บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
2.1.5) จัดการให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.6) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2.1.7) ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.1.8) จัดเตรียมและฝึกอบรมพนักงาน
2.1.9) จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มย่อย
2.1.10) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผลการฝึกอบรม
2.1.11) เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
2.1.12) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2.1.13) อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
2.2) ผู้จัดการแผนกซักรีด (Laundry Manager) 22 ตัวชี้วัด
2.2.1) จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในการทางาน
2.2.2) บริหารจัดการการบริการแขกที่มาพักอย่างมีคุณภาพ
2.2.3) เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
2.2.4) บริหารการจัดซื้อสินค้าคงคลังและตรวจสอบรายการสินค้า
2.2.5) ดูแล ควบคุม และสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่
2.2.6) รับและจัดเก็บสินค้าที่รับเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบ
2.2.7) บริหารจัดการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย
2.2.8) ดูแลและจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลายของพนักงานในที่ทางาน
2.2.9) จัดการให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.10) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2.2.11) จัดตารางทางานและมอบหมายงานให้พนักงาน
2.2.12) ดูแล ตรวจสอบการดาเนินงานประจาในที่ทางาน
2.2.13) ดูแล ตรวจสอบมาตรฐานการทางานของพนักงาน
2.2.14) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงานตามขั้นตอน
2.2.15) จัดเตรียมและฝึกอบรมพนักงาน
2.2.16) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
2.2.17) ดาเนินการฝึกอบรมกลุ่มย่อย
2.2.18) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
2.2.19) เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
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2.2.20) วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม
2.2.21) มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
2.2.22) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.3) หัวหน้าแผนกห้องพัก (Floor Supervisor) 12 ตัวชี้วัด
2.3.1) จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน
2.3.2) จัดให้มีการบริการลูกค้า/แขกอย่างสุขภาพ
2.3.3) ดูแล ควบคุมและสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่
2.3.4) รับและจัดเก็บสินค้าที่รับเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบ
2.3.5) ดูแลและจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลายในที่ทางาน
2.3.6) ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานประจาวัน
2.3.7) จัดตารางการทางานและมอบหมายงานแก่พนักงาน
2.3.8) ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทางานของพนักงาน
2.3.9) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงาน
2.3.10) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
2.3.11) วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม
2.3.12) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาล
2.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 4 ตัวชี้วัด
2.4.1) สามารถใช้และรักษาเครื่องอุตสาหกรรมซักรีด
2.4.2) ทาความสะอาดพื้นที่ทางานและรักษาอุปกรณ์
2.4.3) ซักรีดเสื้อผ้าลินินและเสื้อผ้าของลูกค้า
2.4.4) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
2.5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) 4 ตัวชี้วัด
2.5.1) ให้บริการดูแลและทาความสะอาดห้องพักแก่ลูกค้า
2.5.2) ทาความสะอาดและเตรียมห้องพักแก่ลูกค้า
2.5.3) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
2.5.4) เสริมสร้างและแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
2.6) พนักงานทาความสะอาดส่วนกลาง (Public Area Cleaner) 4 ตัวชี้วัด
2.6.1) ให้บริการด้านแม่บ้านแก่ลูกค้า
2.6.2) ทาความสะอาดพื้นที่ทั่วไป เครื่องอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ
2.6.3) อานวยความสะดวกในกรณีสิ่งของสูญหาย
2.6.4) ทาความสะอาดและรักษาอุปกรณ์และพื้นที่ในการทางาน
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3) แผนกงานครัว (Food Production)
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) 15 ตัวชี้วดั
1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทางานธุรการเบื้องต้นทั่วไป
3) ส่งเสริมสินค้าและการบริการด้านอาหาร
4) ทาความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
5) เตรียมอาหารและรักษาจัดเก็บอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
6) ใช้เทคนิคประกอบอาหารทางการค้าเบื้องต้นได้
7) ใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานในการเก็บรักษาอาหาร
8) จัดเตรียมอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร
9) นาเสนอ จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร
10) รับสินค้า จัดเก็บสินค้าตามระเบียบอย่างปลอดภัย
11) รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
12) รับคาร้องเรียนและแก้ปัญหาคาร้องเรียนของลูกค้า
13) อ่านและตีความวิธีใช้ ข้อเสนอแนะแผนผังต่างๆ
14) พูดภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้
15) ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies)
3.1) ผู้บริหารแผนกพ่อครัว (Executive Chef) 29 ตัวชี้วัด
3.1.1) จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน
3.1.2) บริหารจัดการการบริการแขกที่มาพักอย่างมีคุณภาพ
3.1.3) เตรียมการและตรวจสอบงบประมาณการประกอบอาหาร
3.1.4) จัดการดาเนินการด้านการเงินภายในวงงบประมาณ
3.1.5) จัดการด้านการซื้อสินค้าคงคลังและตรวจสอบรายการสินค้า
3.1.6) จัดดาเนินการธุรกิจตามข้อกาหนดของกฎหมาย
3.1.7) ดูแลและจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลายในที่ทางาน
3.1.8) บริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.9) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3.1.10) จัดตารางการทางานและมอบหมายงานแก่พนักงาน
3.1.11) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงาน
3.1.12) เตรียมและดาเนินการฝึกอบรม
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3.1.13) ดาเนินการฝึกอบรมกลุ่มย่อย
3.1.14) ดูแลและประเมินความสาเร็จของการฝึกอบรม
3.1.15) สามารถใช้หลัก ระเบียบการปฏิบัติการบริการและควบคุมกิจการอาหาร
3.1.16) พัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3.1.17) จัดทาอาหารเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านโภชนาการและวัฒนธรรม
3.1.18) ออกแบบเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
3.1.19) พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
3.1.20) จัดให้มีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
3.1.21) จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษต่างๆ
3.1.22) ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
3.1.23) ดูแลตรวจตราและรักษาคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจ
3.1.24) จัดดาเนินการด้านการบริการอาหาร
3.1.25) เลือกระบบการบริการอาหาร
3.1.26) วางแผนและจัดการกิจการอาหารตามเมนู
3.1.27) ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
3.1.28) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
3.1.29) ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
3.2) รองพ่อครัว (Demi Chef) 16 ตัวชี้วัด
3.2.1) จัดให้มีและรักษาสภาวการณ์ที่ปลอดภัยในที่ทางาน
3.2.2) จัดให้มีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
3.2.3) ดูแล ควบคุม และสั่งวัตถุดิบและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาหาร
3.2.4) ดูแลการปฏิบัติงานประจาในที่ทางาน
3.2.5) รักษาวิธีการเก็บรักษาปรุงแล้วอย่างปลอดภัย
3.2.6) วางแผน เตรียมการ และจัดแสดงการบริการอาหารบุฟเฟต์
3.2.7) จัดเตรียมซุป
3.2.8) จัดเตรียมอาหารเรียกน้าย่อยและสลัด
3.2.9) จัดเตรียมเนื้อแล่เป็นชิ้นในขนาดที่กาหนด
3.2.10) จัดเตรียมและทาอาหารประเภทไก่และเนื้อ
3.2.11) จัดเตรียมผัก ไข่ และอาหารประเภทแป้ง
3.2.12) จัดเตรียมแซนต์วิชประเภทต่างๆ
3.2.13) จัดเตรียมและทาอาหารทะเล
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3.2.14) จัดเตรียมขนมหวานประเภทช๊อกโกแลตและขนมอื่นๆ
3.2.15) จัดเตรียมของหวานทั้งร้อนและเย็น
3.2.16) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะการทางาน
3.3) ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef) 10 ตัวชี้วัด
3.3.1) ดูแล ตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทางาน
3.3.2) จาแนกและเตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆ
3.3.3) รักษาวิธีการเก็บรักษาอาหารปรุงแล้วอย่างปลอดภัย
3.3.4) จัดเตรียมซุป
3.3.5) จัดเตรียมผัก ไข่ และอาหารประเภทแป้ง
3.3.6) จัดเตรียมแซนต์วิชประเภทต่างๆ
3.3.7) จัดเตรียมเนื้อแล่เป็นชิ้นในขนาดที่กาหนด
3.3.8) จัดเตรียมและทาอาหารประเภทไก่และเนื้อ
3.3.9) จัดเตรียมและทาอาหารทะเล
3.3.10) จัดเตรียมของหวานทั้งร้อนและเย็น
3.4) หัวหน้าพ่อครัวขนมหวาน (Chef de Partie) 21 ตัวชี้วัด
3.4.1) จัดให้มีและรักษาสภาวการณ์ที่ปลอดภัยในที่ทางาน
3.4.2) ดูแลให้มีการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
3.4.3) จัดเตรียมและดูแลงบประมาณด้านการปฏิบัติงาน
3.4.4) จัดดาเนินงานทางการเงินในวงงบประมาณ
3.4.5) ตรวจสอบ ควบคุม และจัดการซื้อสินค้าคงคลังและตรวจสอบรายการสินค้า
3.4.6) ดูแลควบคุม และสั่งซื้อวัตถุดิบและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาหาร
3.4.7) รับ เก็บสินค้าและวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารในที่ที่ปลอดภัย
3.4.8) จัดทาตารางและมอบหมายการทางานแก่พนักงาน
3.4.9) ดูแลการปฏิบัติงานประจาในที่ทางาน
3.4.10) ดูแลมาตรฐานการทางานของพนักงาน
3.4.11) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงาน
3.4.12) สอนทักษะการทางานแก่เจ้าหน้าที่
3.4.13) เตรียมการและจัดวาง petits fours
3.4.14) เตรียมการและจัดวาง น้าตาลปั่นสาหรับตกแต่ง
3.4.15) เตรียมการจัดวาง ขนมเค้กอัลมอนด์
3.4.16) เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
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3.4.17) เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
3.4.18) เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเค้กหน้าครีม (torten) และเค้ก
3.4.19) จัดเตรียมทาเค้กและขนมปัง
3.4.20) จัดเตรียมและผลิตสินค้าประเภทยีสต์
3.4.21) จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ขนมปังอบ
3.5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 7 ตัวชี้วัด
3.5.1) เตรียมการและจัดวาง Petits fours
3.5.2) เตรียมการและจัดวาง น้าตาลปั่นสาหรับตกแต่ง
3.5.3) เตรียมการและจัดวางขนมเค้กอัลมอนด์
3.5.4) เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
3.5.5) เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
3.5.6) เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเค้กหน้าครีม (torten) และเค้ก
3.5.7) เตรียมการทาเค้กและขนมปัง
3.6) งานขนมปัง (Baker) 2 ตัวชีว้ ัด
3.6.1) จัดเตรียมและผลิตสินค้าประเภทยีสต์
3.6.2) จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3.7) งานเนื้อ (Butcher) 2 ตัวชี้วดั
3.7.1) จาแนกและจัดเตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆ
3.7.2) จัดเตรียมแบ่งสัดส่วนของเนื้อที่ตัด
4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) 10 ตัวชี้วดั
1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
3) ส่งเสริมการบริการและสินค้าด้านการต้อนรับ
4) รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าตามระเบียบอย่างปลอดภัย
5) ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจสาหรับรายการบริการ
6) ดาเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ
7) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
8) พัฒนาและรักษาอาหารและเครื่องดื่ม
9) รับและแก้ปัญหาคาติชมของลูกค้า
10) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้
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สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies)
4.1) ผู้อานวยการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) 23 ตัวชี้วัด
4.1.1) จัดการด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสร้างพื้นฐาน
4.1.2) เตรียมการและดูแลงบประมาณการดาเนินการ
4.1.3) จัดดาเนินการการเงินภายในวงเงินงบประมาณ
4.1.4) จัดเตรียมใบแสดงฐานะทางการเงิน
4.1.5) รักษามาตรฐานทางการเงินและบันทึก
4.1.6) ตรวจสอบกระบวนการทางการเงิน
4.1.7) พัฒนาและดาเนินการวางแผนหรือรณรงค์ทางธุรกิจ
4.1.8) พัฒนายุทธศาสตร์การตลาดและประสานงานด้านการขาย
4.1.9) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4.1.10) จัดดาเนินการประกอบธุรกิจตามข้อกาหนดของกฎหมาย
4.1.11) พัฒนาและดูแลแนวทางการปฏิบัติงาน
4.1.12) มีบทบาทนาและบริหารบุคคล
4.1.13) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
4.1.14) เตรียมการและจัดฝึกอบรม
4.1.15) ดูแลและประเมินผลการฝึกอบรม
4.1.16) ดูแลมาตรฐานการทางานของพนักงาน
4.1.17) วางแผนการประเมินผลงานของพนักงาน
4.1.18) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงาน
4.1.19) ทางานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการบริหารทั่วไป
4.1.20) เตรียมการ จัดทาและนาเสนอรายงานต่างๆ
4.1.21) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารและระบบสืบค้นเอกสาร
4.1.22) รวบรวมและนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
4.1.23) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
4.2) ผู้จัดการห้องอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager) 29 ตัวชี้วัด
4.2.1) จัดให้มีและรักษาสภาวการณ์ที่ปลอดภัยในการทางาน
4.2.2) จัดให้มีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหาร
4.2.3) จัดการด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสร้างพื้นฐาน
4.2.4) เตรียมการและดูแลงบประมาณการดาเนินการ
4.2.5) จัดดาเนินการการเงินภายในวงงบประมาณ
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4.2.6) จัดการด้านการซื้อสินค้าคงคลังและตรวจรายการสินค้า
4.2.7) ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
4.2.8) จัดการเอกสารทางการเงินประจาวัน
4.2.9) พัฒนาและดาเนินการวางแผนหรือรณรงค์ทางธุรกิจ
4.2.10) พัฒนายุทธศาสตร์การตลาดและประสานงานด้านการขาย
4.2.11) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4.2.12) จัดดาเนินการประกอบธุรกิจตามข้อกาหนดของกฎหมาย
4.2.13) จัดดาเนินการมุมกาแฟ
4.2.14) บริการจัดงานที่โรงแรมหรือห้องอาหาร
4.2.15) ดูแลและจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลายในการทางาน
4.2.16) บริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.17) จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษต่างๆ
4.2.18) มีบทบาทนาและบริหารงานบุคคล
4.2.19) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะการทางาน
4.2.20) ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทางาน
4.2.21) ดูแลมาตรฐานการทางานของพนักงาน
4.2.22) ดาเนินการประเมินการทางานของพนักงาน
4.2.23) วางแผนและจัดการการอบรมตามลาดับ
4.2.24) ดูแล ตรวจตราและประเมินผลของการอบรม
4.2.25) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
4.2.26) จัดทาตารางและมอบหมายการทางานแก่พนักงาน
4.2.27) สนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
4.2.28) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
4.2.29) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.3) หัวหน้าบริกร (Head Waiter) 11 ตัวชี้วัด
4.3.1) จัดให้มีและรักษาสภาวการณ์ที่ปลอดภัยในการทางาน
4.3.2) ดูแลให้มีการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
4.3.3) จัดบริการแบบ (Gueridon service)
4.3.4) จัดการบริการแบบทางการ (Silver service)
4.3.5) ให้บริการเครื่องดื่มไวน์ประเภทต่างๆ
4.3.6) เตรียมการและเสิร์ฟอาหารค็อกเทลได้
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4.3.7) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะการทางาน
4.3.8) ดูแลมาตรฐานการทางานของพนักงาน
4.3.9) ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทางาน
4.3.10) จัดทาตารางและมอบหมายการทางานแก่พนักงาน
4.3.11) กล่าวทักทายและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
4.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bar Tender) 8 ตัวชี้วัด
4.4.1) ทาความสะอาดบาร์และพื้นที่บริการอาหาร
4.4.2) สามารถใช้เครื่องใช้และเครื่องอานวยความสะดวกในบาร์
4.4.3) สามารถใช้ระบบตู้แช่และที่เก็บไวน์
4.4.4) เตรียมการและเสิร์ฟอาหารค็อกเทลได้
4.4.5) ให้บริการเครื่องดื่มไวน์ประเภทต่างๆ
4.4.6) จาหน่ายเครื่องดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในพื้นที่
4.4.7) จัดการการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบ
4.4.8) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
4.5) บริกร (Waiter) 5 ตัวชี้วัด
4.5.1) รับรายการอาหารตามสั่งและให้บริการที่โต๊ะอาหาร
4.5.2) ให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
4.5.3) ดาเนินธุรกรรมด้านการเงินสาหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
4.5.4) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
4.5.5) ให้บริการด้านอาหารในห้องพัก
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ตอนที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนและการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย
การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในตอนที่ 2 เกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนและการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยจาก 3 แหล่งที่มา ได้แก่ (1) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) (2) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนระดับกระทรวง และ (3) การพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย พบว่าแนวทางการ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนและการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ แก่
(1) การสร้างกาลังแรงงานใหม่ หรือก่อนเข้าทางาน (Pre-service Education and Training) และ
(2) การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (In-service Training) รายละเอียด
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนและการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยมีดังนี้
2.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) กาหนดแนวทางการ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สาระสาคัญของแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) สรุปได้ดังนี้
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
1) จั ดทากรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ แห่ งชาติ เพื่อ ใช้เ ป็นแนวทางในการพั ฒ นาระบบคุณวุ ฒิ
วิชาชีพรองรับการเปิดเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเร่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนาคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้แรงงานมี
สมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน สามารถนาไปประเมิน
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ตามกลไกของตลาดแรงงาน
2) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับการเข้า
ออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทางาน
ต่างประเทศและยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
จากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
3) สร้ างความเป็น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศในลักษณะเกื้อกูลผ่านกิจกรรมเชื่อมโยง
ห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ
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4) ยกระดั บ คุ ณ ภาพก าลั ง แรงงานโดยด าเนิ น การร่ ว มกั น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
สถาบั น การศึ ก ษาผ่ า นการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมเพื่ อ ต่ อ ยอดความรู้ ความสามารถให้ มี ค วาม
เชี่ย วชาญเฉพาะทางเพื่อเพิ่มผลิ ตภาพกาลังแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบมาตรฐานอาชีพและค่าตอบแทนที่เป็นไปตามความสามารถและสมรรถนะของ
กาลังแรงงาน
5) จัดทาฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูลตลาดแรงงานไทยทั้งในด้าน
กาลังแรงงานและความต้องการจาแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมทั้งข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความ
สมดุลระหว่างกาลังแรงงานกับ ความต้องการในตลาดแรงงานรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายแรงงานเพื่อให้กาลังแรงงานได้ทางานตามศักยภาพและขีดความสามารถซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกาลังแรงงาน
6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่วมกับ
ประเทศอื่นที่มศี ักยภาพ รายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1) จัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิ
การพัฒนาคนสู่
ทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถ
สังคมการเรียนรู้
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการก าลั ง คนที่ เ ที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานสากล
ตลอดชีวิตอย่าง
เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน
ยั่งยืน
ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงาน
ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
2) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามา
พร้ อ มกั บ การเข้ า ออกของแรงงานอย่ า งเสรี สร้ า งโอกาสและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของคนไทยในการออกไปทางานต่างประเทศ ยกระดับทักษะ
ด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1) พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่โดย
การปรับ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเชิงลึกของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายที่มีการ
โครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ บริโภครายได้
เศรษฐกิจสู่การ
ปานกลางและระดับสูงในจีนและอินเดียที่มีแนวโน้มจะเป็นกาลังซื้อหลัก
เติบโตอย่างมี
ของประเทศ ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบและมาตรการที่มิใช่ภาษีรูปแบบ
คุณภาพและ
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคในการส่งออกของไทยไป
ยั่งยืน
ยังตลาดใหม่ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการ
ไทยให้ น ามาตรฐานสากลมาใช้ ใ นการผลิ ต ตลอดจนมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และความแตกต่ า งให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาไปสู่
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์มากขึ้น
2) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้าง
และพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ส่ งเสริมการ
ยกระดับองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การตลาด
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิด
สร้ า งสรรค์ใ นการสร้ างนวัต กรรม ตลอดจนพัฒ นาความสามารถในการ
บริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ จะต้องมีมาตรการทางการเงิน
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการต่อยอดประคองหรือ
ปรับปรุงธุรกิจได้
3) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่
ตลาดต่ า งประเทศโดยพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ป ระกอบการตลอดห่ ว งโซ่การผลิ ตและบริการสนับสนุนมาตรการด้าน
การเงินและภาษีให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง ส่งเสริมการค้นหาและบุกเบิก
ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เสริมสร้าง เครือข่ายความร่ว มมือ ของธุรกิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายตลาด
ยุทธศาสตร์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
แนวทางการพัฒนา
ของธุร กิจ บริการที่มีศักยภาพของไทย พัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ มี
ทักษะการบริห ารและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพและพัฒนามาตรฐาน
ธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนในภาคบริการทั้งในประเทศและ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการโดยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บ ริ การของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ภาคบริการ
โดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกในสาขาบริการที่มีศักยภาพ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบและสิทธิประโยชน์ให้เอื้อต่อการลงทุน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประกอบธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจ
5) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต สนั บ สนุ น การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อลดการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบัน
เฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และองค์ความรู้
6) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ จ บการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
สาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)
แนวทางการพัฒนา
7) ยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานโดยดาเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมในการต่อยอดความรู้ความสามารถให้มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพก าลั ง แรงงานและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ระบบ
คุณวุฒิ วิชาชีพและระบบมาตรฐานฝี มือแรงงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบมาตรฐานอาชี พ และค่า ตอบแทนที่ เ ป็น ไปตามความสามารถและ
สมรรถนะของกาลังแรงงาน
8) จัดทาฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูลตลาดแรงงาน
ไทยทั้ ง ในด้ า นก าลั ง แรงงานและความต้ อ งการจ าแนกตามรายสาขา
เศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลแรงงานข้ามชาติ
ที่เป็นระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
ระหว่ า งก าลั ง แรงงานกั บ ความต้ อ งการในตลาดแรงงาน รวมทั้ ง เป็ น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแรงงานเพื่อให้กาลังแรงงานได้
ทางานตามศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกาลังแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ใน
การสร้างความ
การร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรม
เชื่อมโยงกับ
แปรรู ป รวมทั้ งผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเสริ มสร้า ง
ประเทศใน
ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่อ งประชาคมอาเซี ยนให้ ไ ด้รั บ ข้อ มูล และศึก ษา
ภูมิภาคเพื่อ
กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาษา ขนบธรรมเนียม
ความมั่นคงทาง
และวัฒนธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจน เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะ
เศรษฐกิจและ
ในการแข่ ง ขั น ในระบบเสรี เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของธุ ร กิ จ ในการได้
สังคม
ประโยชน์ จ ากความเป็ น เสรี ทั้ ง ด้ า นการค้ า การลงทุ น และบริ ก ารการ
เสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนแนวทางการขยายตลาด
ตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

35
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
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แนวทางการพัฒนา
2) เสริ ม สร้ า งความเข้ มแข็ ง ให้ ส ถาบั นการศึ กษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนให้ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ทั ก ษะด้ า นภาษาและความรอบรู้ ด้ า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒ นธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ ตลาดแรงงานใน
ภูมิ ภ าคอาเซี ย นโดยไทยมี บ ทบาทน าในอาเซี ย นร่ ว มกั บ ประเทศอื่ น ที่ มี
ศักยภาพ
3) เร่ ง ด าเนิ น การด้ า นความร่ ว มมื อ ในการก าหนดมาตรฐานฝี มื อ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน
และจัดทาแผนบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษาและทักษะแรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและอนุภูมิภาค และการเตรียมการด้านกาลังแรงงานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

2.2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนระดับกระทรวง
2.2.1) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นเหตุผ ลส าคัญที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนต้องเร่งพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สาหรับสถานการณ์การ
ผลิตและการพัฒนากาลังคนของประเทศไทยกาลังมีปัญหา การผลิตกาลังคนส่วนใหญ่เป็นไปตาม
ความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา กาลังคนระดับอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย ส่งผลให้
ประเทศขาดกาลังคนระดับกลาง สาหรับคุณภาพกาลังคน พบว่ากาลังคนที่ผลิตได้ขาดคุณลักษณะทั้ง
ด้านความรู้ แ ละทัก ษะที่จ าเป็ น นอกจากนี้ พบปัญ หาในเชิ งระบบ ได้ แก่ ขาดระบบกลไกในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายผู้ใช้ ขาดความร่วมมือและการประสานระหว่างภาครัฐ
ด้ว ยกั น เองและกั บ ภาคเอกชน ขาดฐานข้อ มู ล ก าลั ง คนที่ เชื่ อมโยงกัน ทั้ งระบบ ขาดการก าหนด
มาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทายุทธศาสตร์การผลิต
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และพัฒ นากาลั งคนของประเทศในช่ว งการปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ส อง พ.ศ.2552-2561
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการให้
เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ระบุวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้โดยความร่ว มมือของทุกภาคส่วน” เป้าหมายในปี พ.ศ.2561
กาหนดไว้ดังนี้
1) มีกรอบคุณ วุฒิ แ ห่ งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) และมี
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
2) มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วน
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60:40
5) กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
6) ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554
กรอบการดาเนินงานของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้แก่
1) กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา และศูนย์ฝึก
อาชีพ
2) พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาในทุกระดับหรือประเภทการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งองค์กรเพื่อรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ผู้บริหาร
และสถาบันการศึกษา
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3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อจูงใจให้
ผู้ เ รี ย นเลื อกเรี ย นตามความถนั ด ความสนใจและความต้ องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้ในงานอาชีพ
โดยขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทางานควบคู่การ
เรียน
2.2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2555-2559
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ.2555-2559 ขึ้นเพื่อกาหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนเป็นองค์รวมและเกิดการบูรณาการ
การทางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยคานึงถึงความสมดุลและ
ความยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ แผนพัฒ นาการท่ องเที่ ยวแห่ ง ชาติ พ.ศ.2555-2559 ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยในประเด็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันไว้ดังนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
1) พัฒ นาเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของภาคเอกชนในสาขาท่ องเที่ ย ว
โดยเฉพาะการพั ฒ นามั ค คุ เ ทศก์ ทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ
ให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการท่องเที่ยว
2) พัฒ นาและผลั กดันให้ ป ระเทศไทยเป็นศูนย์ก ลางการพั ฒ นาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
3) ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รู ป ธรรมโดยท าหน้ า ที่ ใ นการก าหนด ก ากั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรและการบริ ก ารใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตรงตามตาแหน่งที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ
4) ส่งเสริ มให้ มีการจัดการฝึ กอบรมและพัฒ นาหลั กสู ตรระยะสั้ นทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางวิชาชีพที่มีความจาเป็นเร่งด่วนสาหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและหลักสูตรพัฒนาผู้สอน
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ปี พ.ศ.2554 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินโครงการ
จัดทาแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาแนวทางการปรั บตัวของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและจัดทาแผนสาหรับ
กรมการท่องเที่ยวในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
พ.ศ.2555-2559 (กรมการท่องเที่ยว, 2555: 43-45) กิจกรรมที่จาเป็นและควรมีการดาเนินงาน
ภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวสาหรับบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โครงการระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้
1) การประเมินองค์ความรู้และทักษะที่แรงงานไทยยังขาดอยู่และจาเป็นต้องเติมเต็ม
2) การออกแบบเนื้อหา วิชาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Training Package) เพื่อ
เติมเต็มความรู้และทักษะที่จาเป็นแก่บุคลากร
3) การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการฝึกอบรมตาม Training Package
2.2.3) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555–2559)
กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงานโดยการพัฒนาประชากรวัย
แรงงานให้มีงานทา มีศักยภาพ สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลักประกันที่มั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ตลอดจนการบริห ารและคุ้มครองแรงงาน พัฒ นาฝีมือแรงงานและ
ส่งเสริมให้ประชากรมีงานทา การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ การ
ลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กาหนดแนวทางการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555–2559)
(กระทรวงแรงงาน, 2554) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความ
สมดุล ของตลาดแรงงานและความยั่งยืนในภาคแรงงาน (2) การเพิ่มขี ดความสามารถของกาลั ง
แรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ (4) การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิ ตที่ดีให้กับแรงงาน และ (5) การพัฒนาการ
บริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555–2559) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเสริ มสร้ างขีดความสามารถกาลั งคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ สรุปแนวทางการ
ดาเนินการได้ดังนี้

39
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีด
ความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุ มทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและโดยอ้อมจากผลของการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแรงงานและ
ผู้ป ระกอบการด้ว ยมาตรฐานฝี มือแรงงาน โดยเร่งสร้างระบบประเมินและรับรองมาตรฐานฝี มือ
แรงงานแห่งชาติโดยการใช้หลักการประเมินตามสมรรถนะที่สามารถเชื่อมโยงทั้งระบบการศึกษา
ระบบการบริหารค่าจ้างและระบบการประเมินและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นระบบเดียวของ
ประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติและก้าวสู่มาตรฐานฝีมือ
แรงงานระดับ สากลอย่ า งทั่ ว ถึง รวมทั้งส่ งเสริ มการพั ฒ นากาลั ง แรงงานระดับ สู ง โดยการพั ฒ นา
นวัตกรรมในสาขาต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนากาลังแรงงานระดับกลางเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการควบคู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานระดับกึ่งมีฝีมือและฝีมือให้มีความรู้ ทั กษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ทักษะงาน เป็นต้น
2) พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในบริบทสากล โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ ทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ทักษะในด้านคอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส่ งเสริ มสนั บสนุนการพัฒ นาศักยภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย นเพื่ อ จั ด เตรี ย มแรงงานที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะฝี มื อ ระดั บ สู ง และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานที่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนกาหนด สามารถทางานในประเทศหรือเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทั้ง 3 ภาคส่วนเศรษฐกิจ คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศรองรับกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงจากภายนอก โดยการกาหนดมาตรฐานที่ เหมาะสมเพื่อ ลดทอนปั จจั ยด้ านลบให้ มี
ผลกระทบน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้องเร่งดาเนินมาตรการที่เป็นการส่งเสริมและแสวงหาโอกาสจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้ครอบคลุม
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและเขตการค้าเสรี การดาเนินมาตรการเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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1) ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์แรงงานในประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน ได้มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านแรงงานระหว่างประเทศ
1.2) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ ผลกระทบในทางลบ
แสวงหาโอกาสจากการดาเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศในบริบทต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างแรงงานต่างด้าว การศึกษาความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าวรายสาขา การศึกษา
ระบบการเก็บค่าธรรมเนี ยม (Levy) การขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นมาตรการในการ
บริหารจัดการแรงานต่างด้าว เป็นต้น
1.4) ส่งเสริมให้มีการกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับ
การเคลื่ อนย้ายแรงงานเสรีเป็น การเตรียมความพร้อมให้กาลั งแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ายแรงานเสรี
1.5) ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี พหุ
ภาคีและกรอบเจรจาเขตการค้าเสรีเพื่อเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศ
2) ดาเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมการรองรับในการลดผลกระทบและแสวงหาโอกาสจาก
การดาเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี
พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1) ดาเนินการเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับแรงงาน
2.2) ด าเนิ น การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาต่ อ ภาคแรงงาน
ผู้ประกอบการ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจถูก ต้องเกี่ยวกับการดาเนินการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3) ดาเนิ น การปรับปรุงแก้ไ ขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ อเตรียมการรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่าง
สารวจและนักบัญชี
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2.2.4) แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2555–2559)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2555–
2559) วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกาลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในระดับสากล เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ยกระดับรายได้ของกาลังแรงงานและเป็นองค์กรมีขีด
ความสามารถสู ง ในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ทั้ ง นี้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) กาหนดทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล (2) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (3) เตรี ย มความพร้ อมฝี มือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (4) เป็น
ศูน ย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัยและมีขีด
ความสามารถสูง และ (5) เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้ นาในการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน, 2554)
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555–2559 (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,
2554) เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกาหนดทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน แนวทางการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ นี้ คือ แรงงานไทยมีมาตรฐานฝี มือแรงงานเพิ่มสู งขึ้นทั้งระบบเป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียนและมีมาตรฐานในระดับสากล ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ได้แก่
1) อัตราความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2) จ านวนแรงงานที่ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
3) จานวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพได้ ตามมาตรฐานการฝึก
และ/หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
4) อัตราความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ แรงงานไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและในระดับสากล ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ได้แก่
1) ระดับความสาเร็จของการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
2) จานวนแรงงานไทยที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล
กล่าวโดยสรุป ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนระดับกระทรวงมีดังนี้
1) ผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล
2) สร้างและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาในทุกระดับหรือประเภทการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3) สร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอาชีพหรือผู้ผลิต
4) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60 : 40
5) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้งานในอาชีพ โดยขยาย
ระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทางานควบคู่การเรียน
2.3) การพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนเป็นประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและ
ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความสามารถทางการแข่งขันในภาคการผลิต
การบริการและอุตสาหกรรม ด้วยเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญในภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนากาลังแรงงานให้มีผลิตภาพ มี
ความเชี่ยวชาญและมีอาชีพที่ยั่งยืนนั้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรหลักในการ
ดาเนินงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีภารกิจสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ (กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน, 2553: 3-6)
1) การฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงาน เป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่ จ ะท าให้ แ รงงานมี ก ารพั ฒ นาฝี มื อ เพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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โดยให้ความสาคัญกับสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นสิ่งสาคัญโดยได้
ดาเนิ น การฝึ ก ในหลั ก สู ต ร 3 ประเภท ได้ แ ก่ (1) การฝึ ก เตรี ยมเข้ า ท างาน (Pre-employment
Training) (2) การฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) และ (3) การฝึกอาชีพเสริม (Re-training)
2) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกาหนดทางวิชาการที่ใช้
เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขา
ต่างๆ ตามเกณฑ์กาหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ (1) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ (3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อไปทางาน
ในต่างประเทศ
3) การส่ งเสริ ม และพัฒ นาฝี มือ แรงงานในสถานประกอบกิ จการจากกระบวนการผลิ ต ที่
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเป็นหลักไปสู่การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ส่งผลต่อรูปแบบการจ้างงานที่ใช้
ทักษะฝีมือมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือจึงเพิ่มขึ้นตามมา นอกจากนี้การที่ค่าจ้างแรงงาน
ของประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราต่ากว่าของประเทศไทยส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตและ
การลงทุนไปในประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ากว่า ดังนั้น ประเทศไทยต้องให้ ความสาคัญกับ
คุณภาพคนที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการผลิตมูลค่าและมาตรฐานของ
สินค้า แต่ระบบการศึกษาไม่สามารถผลิตคนออกมาได้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐก็มีข้อจากัดในการช่วยยกระดับฝีมือให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการให้ทันกับ
เทคโนโลยีการผลิต รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้แก่แรงงานในระบบการจ้างงานหรือในสถานประกอบการของตนเอง โดยใช้มาตรการจูงใจภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 กาหนดให้ภาคเอกชนที่ดาเนินการพัฒนาฝีมือลูกจ้างหรือส่งลูกจ้างไปฝึกอบรมภายนอกจะได้รับ
สิทธิประโยชน์นาค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษี รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
3.1) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น เต็ ม จ านวนของรายจ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยไปเป็ น ค่ า ใช่ จ่ า ยในการ
ฝึกอบรม หรือ คิดเป็นร้อยละ 200
3.2) สามารถนาผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ
เพื่อเป็นครูฝึกเข้ามาในราชอาณาจักร
3.3) ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้า และภาษีมูล ค่าเพิ่มส าหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
3.4) ได้รับการหักค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และน้าประปา) เป็นจานวน 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
3.5) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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3.6) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์เฉพาะกรณีฝึกเตรียมเข้าทางาน
3.7) ได้รั บ คาปรึ กษาแนะนาและความช่ว ยเหลื อจากผู้ เชี่ย วชาญในกรมพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ
3.8) การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบภาวะ
ปั ญ หาผลิ ต ภาพแรงงานต่ าและขาดแคลนก าลั ง คน ประกอบกั บ ความไม่ ส มดุ ล ของโครงสร้ า ง
ตลาดแรงงานระหว่างความต้องการและการผลิตกาลังคนของประเทศ เกิดปัญหาคนว่างงานควบคู่กับ
การขาดแคลนกาลังคนเฉพาะสาขา ตลอดจนบริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสาคัญ ดังนั้น ภาพรวมของนโยบาย
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนทั้งแผนระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงแรงงาน จึงมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้
1) นโยบายการสร้างกาลังแรงงานใหม่ หรือ ก่อนเข้าทางาน (Pre-service Education and
training) เน้ น การเพิ่ มขี ด ความสามารถของผู้ จบการศึก ษาในทุก ระดั บให้ มีม าตรฐานสากลและ
สอดคล้ องกับ ความต้องการของภาคการผลิ ตเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานใหม่โดยการสร้างหุ้นส่วน
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคต่างประเทศ ภาคครัวเรือน สถาบันการศึกษาและผู้บริจาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกาลังคนในประเทศต่อไป
2) ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นตลาดแรงงาน (In-service Training) เน้ น การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-based System)
รายกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพความสามารถที่ จาเป็นพื้นฐาน
ได้แก่ ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ สนับสนุนการ
เตรี ยมความพร้ อมรองรั บ การเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่ว มมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตอนที่ 3 เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความ
ต้องการกาลังคน สามารถจาแนกได้ดังนี้ 3.1) แนวคิดเกี่ยวกับกาลังคน และ 3.2) แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน ประกอบด้วย 3.2.1) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ
และ 3.2.2) การวิเคราะห์กาลังคนเชิงคุณภาพ รายละเอียดมีดังนี้
3.1) แนวคิดเกี่ยวกับกาลังคน
การผลิตในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยปัจจัยการผลิต ที่สาคัญสี่ประการ ได้แก่ ที่ดินหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ กาลังคนเป็นองค์ประกอบของปัจจัยการผลิต
สองในสี่ประการข้างต้น กล่าวคือกาลังคนเป็นทั้งแรงงานและผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน
สาคัญที่สุดในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ คือ แรงงาน (Labour) เพราะแรงงานมีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาการเศรษฐกิจโดยตรง (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2519: 2-3) คาว่า แรงงาน หมายถึง กาลัง
กายและกาลังมันสมองของมนุษย์บางครั้งคาว่าแรงงานในความหมายอย่างแคบหรือชี้เฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ หมายถึง “ชนชั้นแรงงาน” ตามความหมายนี้ แรงงาน หมายถึง บุคคลที่เสนอ
ขายแรงงานให้กับคนอื่นหรือองค์การธุรกิจ อาจจะเป็นบุคคลที่ทางานกับเครื่องจักร เครื่องมือ บุคคล
ที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าและมักจะเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่า (จานง สมประสงค์ และประดิษฐ์
ชาสมบัติ, 2519: 4-5)
กาลั งแรงงาน นิ ยามขึ้น ครั้งแรกโดยองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967)
(United Nation and International Labor Organization, 2010; Jakubauskas and Palomba,
1973: 6-8; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2547 และเรณู สุขารมณ์, 2532) หมายถึง ประชากรไม่
ว่า เพศใดก็ ตามที่ น ากาลั ง แรงงานของตนไปใช้เ พื่อ การผลิ ต สิ น ค้า และบริก ารในระบบเศรษฐกิ จ
(United Nations, 1967) ต่ อ มาในปี พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) องค์ ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
(International Labor Organization) ขยายขอบเขตการนิยามกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ (Economic
Activity) เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ระบบการแจงนับ ประชากรในการส ามะโนประชากร (System of
National Accounts: SNA) ขององค์การสหประชาชาติ การนิยามกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจได้รวมการ
ผลิ ต สิ น ค้ าและบริ การในระบบตลาดร่ ว มกั บ กิจ กรรมการผลิ ต ที่ไ ม่ อยู่ ใ นระบบตลาดเข้ า ด้ว ยกั น
(กิจกรรมการผลิตที่ไม่อยู่ในระบบตลาด ได้แก่ การผลิตสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และใช้ส่วนตัว) เพราะกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากกาลังแรงงานและการ
สร้ างสรรค์ การผลิ ต โดยแรงงาน (International Labour Organization, 1983) ปัจ จุบั นองค์ การ
สหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศนิยามกาลังแรงงาน หมายถึง ประชากรที่ทางาน
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ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอายุไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (อายุไม่ต่ากว่า 15 ปี) ทั้งที่มีงานทาและไม่มี
งานทา (United Nation and International Labour Organization, 2010)
ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติของประเทศไทยให้ ความหมาย กาลั ง แรงงาน หมายถึง จานวน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งที่เป็นผู้มีงานทาและผู้ที่ไม่มีงานทาแต่ประสงค์จะทางานและ
สามารถทางานได้ ทั้งนี้ ก่อนปี พ.ศ.2544 กาลังแรงงานกาหนดอายุไม่ต่ากว่า 13 ปี แต่หลัง ปี พ.ศ.
2544 กาหนดอายุของกาลังแรงงานไม่ต่ากว่า 15 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) การกาหนด
มาตรฐานข้ อ มู ล สถิ ติ แ รงงานของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดขององค์ ก าร
สหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่กาหนดให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลสถิติแรงงานร่วมกันได้ในระดับนานาประเทศ
ส าหรั บ ระดั บ ของก าลั ง แรงงานสามารถแบ่ ง ประเภทตามความช านาญ ประสบการณ์
การศึกษา รวมทั้งข้อกาหนดของงานที่ทาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับวิชาชีพ (Professional &
Technical) (2) ระดั บ ฝี มื อ (Skilled) (3) ระดั บ กึ่ ง มี ฝี มื อ (Semiskilled) และ (4) ระดั บ ไร้ ฝี มื อ
(Unskilled) (Jakubauskas and Palomba 1973: 8; กระทรวงแรงงาน, 2543 และ พฤทธิ์ ศิ ริ
บรรณพิทักษ์, 2555) กระทรวงแรงงาน (2543: 23) อธิบายความหมายไว้ดังนี้
1) แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled labour) คือ ผู้ทางานที่ใช้กาลังกายเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะงาน
ที่ทาไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
2) แรงงานกึ่ง ฝี มื อ (Semi-skilled labour) คื อ ผู้ ท างานที่มี ความรู้ ความช านาญงานใน
ระดับปานกลางหรือเพียงบางส่วนเป็นแรงงานที่อยู่ในระดับกลางระหว่างแรงงานฝีมือกับแรงงานไม่มี
ฝีมือ แรงงานประเภทนี้ถ้าได้เรียนรู้หรือรับการฝึกอบรมเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนั้นจะสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทางานในหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง
3) แรงงานฝีมือ (Skilled labour) คือ ผู้ทางานซึ่งมีความรู้ความชานาญในงานอาชีพที่ทาทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทางานด้วยตนเอง
4) แรงงานมีฝีมือสูง (High skilled labour) คือ ผู้ทางานซึ่งใช้วิชาความรู้เฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงาน
กล่าวโดยสรุป การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนิยามกาลังคน (Manpower) ในมิติของกาลังแรงงาน
(Labour Force) ตามความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมการใช้กาลังกายและกาลังความคิดของมนุษย์
ในการประกอบกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ สอดคล้ องกับการนิยามของ Agarwal (1970) ชวลิ ต สละ
(2551: 12) และแมน สารรัตน์ (2547: 1-4) กาลังแรงงานเป็นการรวมกาลังคนในวัยทางานทั้งหมดที่
เป็นกาลังแรงงานหรือจานวนวันหรือชั่วโมงที่คนจะทางานได้ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะเวลาอันสั้นได้ (สุมาลี ปิตยานนท์, 2539: 1) การเปลี่ยนแปลงการ
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เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตของกาลังแรงงานขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแรงงานที่เป็นไปตามกฎของอุป
สงค์และอุปทานแรงงานเป็นหลัก (Bellante and Jackson, 1983)
3.2) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
ก าลั ง คนเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในมิ ติ ข องการพั ฒ นา
ความส าคั ญ ดั ง กล่ า วมี อ ยู่ ทั้ ง ในฐานะที่ ก าลั ง คนนั้ น เป็ น อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของระบบเศรษฐกิ จ
(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2519: 81) ด้วยความสาคัญของกาลังคนส่งผลให้นักวิชาการต่างพยายามหา
ลู่ทางที่จะทาให้กาลังคนที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ ใช้ไปในเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศให้มากที่สุด การที่จะใช้กาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจาเป็นต้องมีการวางแผนการ
ใช้กาลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคนเพื่อการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายทศวรรษ 1950
และต้นทศวรรษ 1960 ด้วยสาเหตุสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าความเจริญในระยะยาวของประเทศเหล่านี้ไม่
สามารถอธิบายได้ด้วยการเพิ่มทุนและแรงงานเท่านั้น งานวิจัยบางผลงานแสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
คุ ณ ภาพของก าลั ง คนวั ด ได้ จ ากระดั บ การศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ อั ต ราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีขนาดโตขึ้น ประการที่สอง การสิ้นสุดสมัยอาณานิคมในหลายประเทศ
ทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ๆ จาเป็นต้องทบทวนโครงสร้างทางสถาบันและวางแผน
เพื่อสร้างกาลังคนขึ้นมาทดแทนกาลังคนทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญของประเทศมหาอานาจซึ่งเคย
ครองพื้นที่อยู่ ความปรารถนาที่จะทดแทนกาลังคนของประเทศมหาอานาจพร้อมกับแผนการที่จะเร่ง
พัฒนาเศรษฐกิจให้ทันสมัยและกระจายการผลิตในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดความวิตกว่า การขาด
แคลนกาลังคนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สาคัญจะทาให้เกิดปัญหา ดังนั้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
จานวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว อนุมานได้ว่า
เป็นผลมาจากการได้รับเอกราชและเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับการเร่งรัดและการรักษาอัตราการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1960 เกิดแนวคิดว่า ตัวกาหนดการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่
ทุนและเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่กาลังคนที่มีความรู้ ความช านาญในการใช้เครื่องจักรที่
ทันสมัยด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การวางแผนกาลังคนและการวางแผนการศึกษามีความสอดคล้ องกัน
เชื่อมโยงกันและสามารถดาเนินการควบคู่กันไปได้อย่างเป็นระบบ (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,
2549: 17)
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นักวางแผนกาลังคนมีแนวคิดว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแปลความต้องการกาลังคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลนหรือวิกฤตได้ จากนั้นแผนการศึกษาจะถูกสร้างหรือกาหนดขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนในสาขานั้นๆ (Psacharopoulos and Hinchiffe, 1983) ด้วย
เหตุ นี้ การวางแผนกาลั งคนและการวางแผนทางการศึ กษาจึง มีความเกี่ยวเนื่ องและสั มพัน ธ์กั น
(Pitayanon, 1987) ส าหรั บ แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารวางแผนก าลั ง คนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การ
วางแผนการศึ กษา Debeauvais and Psacharopoulos (1985) กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้ อ งการก าลั ง คน ( Manpower Requirements Approach: MRA) เป็ น วิ ธี พื้ น ฐานดั้ ง เดิ ม ที่
นักวางแผนกาลังคนทั่วโลกนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งปัจจุบัน แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บน
สมมติ ฐ านเกี่ย วกับ การคาดประมาณหรือการพยากรณ์ความต้องการกาลั งคนเพื่อให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาและนาไปสู่การ
ลงทุ น ทางการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ระยะเวลา จานวนและคุณภาพที่เกิดจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมนั้นๆ (Koloko,
1980)
วิธีวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน จาแนกออกเป็น 2 วิธีดังนี้ (1) การวิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคนเชิงปริมาณ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ทบทวน และพยากรณ์จานวนความต้องการกาลังคน
จาแนกตามอาชีพและระดับ การศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูล การวางแผนเพื่อบรรลุ เป้าหมายการผลิ ต
กาลังคนของประเทศนั้นๆ (Balangue, 1978: 81-88) และ (2) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
เชิงคุณภาพ เกี่ยวข้องกับการประเมินทักษะที่จาเป็นตามความต้องการของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลา
หนึ่งๆ ทั้งนี้ ไม่ควรเกิน 5 ปี และนามาพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เห็น
ความต้องการจ าเป็ นจากความสอดคล้ องหรือความแตกต่าง (Amjad, 1985) การวิเคราะห์ ความ
ต้องการกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนการศึกษาและ
นาไปสู่ การลงทุน ทางการศึ กษาตามความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต
แนวคิดของ Forojalla (1993: 116) กล่าวไว้ในหนังสือ Education Planning for Development
ประเด็นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน สนับสนุนแนวคิดการคาดการณ์
ความต้องการกาลังคนในอนาคตด้วยการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อ งเชิ งประจัก ษ์เกี่ ยวกั บการนาแนวคิดการวิ เคราะห์ ความ
ต้องการกาลังคนไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานและองค์การต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ แผนแม่บท
การพัฒนากาลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย พ.ศ.2541-2549 โดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน (2541) วิธีการจัดทาแผนแม่บทฉบับดังกล่าว จาแนกได้ดังนี้ (1) การศึกษาเชิง
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ปริมาณ ได้แก่ การคาดประมาณกาลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย พ.ศ.
2541–2549 และ (2) การศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
จาแนกตามอาชีพ (3) การฉายภาพอุปทานแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษาและสาขาการศึกษา
และ (4) การศึกษาด้านการฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
กาลังคน
นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ศึกษาความต้องการกาลังคนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก 14 กลุ่ม โดยพิจารณาความต้องการกาลังคนเฉพาะ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ความ
ต้องการกาลังคนเชิงปริมาณโดยการคาดประมาณกาลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 14 กลุ่ม ในอีก
5 ปีข้างหน้า และ (2) ความต้องการกาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักดังกล่าวในเชิงคุณภาพ ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2553 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ดาเนินโครงการศึกษาความต้องการกาลังคน
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศและนาการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนมาใช้
ในการศึกษาผ่านการสารวจหาความต้องการกาลังคนในกลุ่มภาคการผลิตและบริการทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพระดับประเทศ นอกจากนี้ การศึกษาครอบคลุมการผลิตกาลังคนของประเทศและ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความต้องการกาลังคนและการผลิตกาลังคนของประเทศจาแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2548) จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมหลัก วิ ธีดาเนินการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การศึกษาความต้องการ
แรงงานเชิงปริมาณ และ (2) การศึกษาความต้องการแรงงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ถึง
บุคลากรที่ส าคัญในห่ว งโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวเลขการประมาณความต้องการ
แรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้า ทักษะ และความรู้ที่ต้องการรายอุตสาหกรรม 13 อุตสาหกรรม
กล่าวโดยสรุป การวางแผนกาลังคนและการวางแผนการศึกษาเป็นการวางแผนที่มีความ
เกี่ย วเนื่องและสัมพัน ธ์กัน โดยมี วิธีการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ ความต้องการกาลั งคน
(Manpower Requirements) ซึ่งเป็นวิธีพื้น ฐานดั้งเดิมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แนวคิด
ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการคาดประมาณหรือการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนเพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาซึ่งนาไปสู่การลงทุนทางการศึกษา ผล
การศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่าการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน สามารถจาแนกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1)
การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ทบทวน และพยากรณ์
จานวนความต้องการกาลังคนจาแนกตามระดับการศึกษาหรืออาชีพ ในอนาคต และ (2) การวิเคราะห์
ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับ การประเมินทักษะที่จาเป็นตามความต้องการของ
ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่งๆ และนามาพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้
เห็นความความต้องการจากความแตกต่างหรือความสอดคล้องระหว่างความต้องการกาลังคนและการ
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ผลิตกาลังคนเพื่อนาไปวางแผนทางการศึกษาและนาไปสู่ การลงทุนทางการศึกษาภายใต้ข้อจากัดของ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป
ส าหรั บ ขอบเขตของกลุ่ ม ก าลั ง คนที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาตามล าดั บ ความส าคั ญ ภายใต้
ข้อจากัดของเวลาและทรัพยากรของประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (2541) กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนากาลังคนดังนี้
1) เป้าหมายการพัฒนากาลังคน ได้แก่ (1) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น การลงทุนในการพัฒนากาลังคนถือว่าเป็นการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Investment)
มากกว่าจะถือเป็นการลงทุนเชิงสังคม (Social Investment) หมายความว่า เป็นการลงทุนพัฒนา
กาลังคนให้มีทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเพิ่มผลผลิต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น เป้ า หมายตอบแทนที่ ส าคั ญ (2) เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2) กลุ่มกาลังคนที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่เป้ าหมายข้างต้น ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาก่อนเข้าทางาน
หรื อ เตรี ย มเข้ า ท างาน (Pre-Service Education and Training) จ าแนกเป็ น กลุ่ ม เยาวชนหรื อ
กาลังคนที่อยู่ในระบบการศึกษา กลุ่มเยาวชนที่ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้าง
โอกาสการจ้างงาน (2) เพื่อพัฒนากาลังคนอย่างต่อเนื่องระหว่างทางาน (In-Service Training) เป็น
การให้การศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อยกระดับ (Upgrading) ขีดความสามารถเพื่อการผลิตที่จะแข่งขัน
ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนงาน (Re-training) อีกด้วย
3.2.1) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณเกิดขึ้นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การวางแผนทางการศึกษา ด้วยความพยายามที่จะคานวณหาความต้องการกาลังคนจาแนกตามอาชีพ
และการศึกษาของประชากร ตลอดจนความพยายามที่จะวางแผนและกาหนดนโยบายให้เกิดความ
สมดุ ล ระหว่ า งความต้ อ งการศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาของภาครั ฐ (Spalletti, 2008: 3) การ
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 2 แนวคิดที่สาคัญ ได้แก่ แนวคิดแรกเกิดขึ้น
ในปี ค.ศ.1950 เป็นยุคใหม่ในการกาหนดนโยบายของรัฐที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์รองรับการพัฒนาประเทศมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกาหนดขอบเขตและ
คานวณหาต้นทุนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ (Bolino, 1968:
323-341) แนวคิดที่สอง เป็นแนวคิดว่าด้วยความไม่บริบูรณ์ด้านเศรษฐกิจด้วยข้อจากัด ของทรัพยากร
เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุ ดของสั งคม ดังนั้น การวางแผนทางการศึกษาและการวางแผน
กาลั งคนจึงเข้ามามีความส าคัญเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Colclough, 1990: 4-5)
Balangue (1978: 81-88) กล่าวถึง การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงปริมาณ เกี่ยวข้องโดยตรง
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กั บ การวิ เ คราะห์ ทบทวนและพยากรณ์ จ านวนความต้ อ งการก าลั ง คนเพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตกาลังคนของประเทศนั้นๆ
1) แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคน
Zymelman (1980) จาแนกการพยากรณ์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คน ออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ (1) Pure Forecast หรือ การพยากรณ์ หมายถึง การพยากรณ์ในลักษณะของการ
ทานาย (Prediction) เหตุการณ์ในอนาคต สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า Positive Forecast หรือ
การพยากรณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่มีการนาเงื่อนไขหรือเป้าหมายของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยตรง (2) การพยากรณ์ตามเงื่อนไข (Conditional Forecast) เป็นการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน วิธีนี้สามารถได้อีกอย่างหนึ่งว่า การฉายภาพ (Projection)
และ (3) การพยากรณ์เชิงวางแผน (Teleological Forecast) เป็นการพยากรณ์โดยกาหนดเป้าหมาย
ไว้ก่อนแล้วพยากรณ์สิ่งที่ต้องการว่าต้องทาอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีนี้สามารถ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพยากรณ์สิ่งที่ควรทาหรือควรเป็น (Normative Forecast)
การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนสามารถทาได้หลากหลายวิธี การศึกษาของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2541: 19-20) พบว่า ไม่มีวิธีใดให้ผลดีหรือมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ในตัวเองแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียหรือมีข้อจากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาในแง่ของการ
พยากรณ์จะไม่มวี ิธีใดที่สามารถให้ผลถูกต้องสาหรับระยะยาวเกิน 1-2 ปีขึ้นไป สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนพิจารณาได้ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543: 2-35)
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธี การพยากรณ์ความต้องการ
กาลังคน 10 วิธีหลักๆ ได้แก่ (1) วิธีสอบถามนายจ้าง (Delphi Method) (2) วิธีแนวโน้มจากอดีตหรือ
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนแรงงานต่อผลผลิต (Historical Trend) (3) วิธีอัตราส่วน (Density Ratio)
(4) วิธี Parnes–MRP หรือ GDP per Worker Approach (5) วิธีความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อ
รายได้ (Employment-Income Elasticity หรือ Labor Absorption Approach) (6) วิธีเปรียบเทียบ
กั บ ประเทศอื่ น (International Comparison) (7) วิ ธี แ บบจ าลองเศรษฐมิ ติ อ นุ ก รมเวลา (Time
Series Econometric Model) (8) วิธีสร้างตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิต (Input–Output Table)
(9) วิธีสหประชาชาติ (United Nations Method) และ (10) วิธี BLS (Bureau of Labour Statistics
Method) โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพยากรณ์แตกต่างกันดังนี้
1.1) วิธีสอบถามนายจ้าง (Delphi Method) เป็นวิธีการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
หรือนายจ้างที่อยู่ในวงการ (Expert Opinion หรือ Expert Interview) โดยตรงแบบสุ่มตัวอย่างหรือ
การส่งแบบสอบถามไปยังนายจ้างให้แจ้งและพยากรณ์ความต้องการรับพนักงานในแต่ละตาแหน่งและ
คุณวุฒิต่างๆ ในระยะเวลาต่างๆ เป็นจานวนอย่างละเท่าใด จากนั้นก็รวมยอดเข้าด้วยกัน หรือในกรณี
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ที่เป็ นการสุ่ มตัว อย่างก็คานวณหายอดรวมจากตัวอย่าง เมื่อทราบยอดรวมจานวนความต้องการ
แรงงานแต่ละตาแหน่งอาชีพหรือวุฒิการศึกษาของนายจ้างทั้งหมดแล้วจะต้องเผื่อหรือบวกแรงงานที่
จะต้องใช้ทดแทนแรงงานเดิมที่ออกจากงานเนื่องจากเกษียณหรื อตาย วิธีนี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการทราบความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชีพหรือวิชาชีพเป็นพิเศษ
1.2) วิธี แ นวโน้ มจากอดีต หรื อ การเปลี่ ยนแปลงสั ดส่ว นแรงงานต่อ ผลผลิ ต
(Extrapolation of Historical Trends)
วิธี แ รก การให้ ค่าความต้องการกาลั งคนเป็นฟังก์ชัน (เส้ น ตรง) กับเวลา
เรียกว่าแนวโน้มตามเวลาดังนี้
Ei = a + bT
โดยที่
Ei = การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i หรืออาชีพ i
a และ b = ค่าพารามิเตอร์
T = เวลา
วิ ธี ที่ ส อง ให้ ค วามต้ อ งการก าลั ง คนในสาขาเศรษฐกิ จ หรื อ อาชี พ i เป็ น
ฟังก์ชันผลผลิต วิธีนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีสัดส่วนกาลังคนต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (Incremental
Labour-Output Ratio Method)
1.3) วิธีกาหนดอัตราส่วน (Density Ratio) เป็นวิธีที่กาหนดว่าต้องการจะให้
กาลังคนประเภทที่ต้องการเป็นจานวนกี่คนต่อประชากรจานวนหนึ่ง วิธีนี้เริ่มจากการพิจารณาสัดส่วน
แรงงานที่ต้องการต่อประชากรในปัจจุบันแล้วกาหนดค่าที่ดีขึ้น โดยอาศัยดูจากประเทศที่เจริญแล้ว
หรือความต้องการของประชาชนในประเทศ
1.4) วิ ธี Parnes–MRP หรื อ GDP Per Worker Approach เป็ น วิ ธี ที่ คิ ด ค้ น
และริเริ่มโดย Herbert Parnes ในโครงการ Mediterranean Regional Project โดย Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) จึ ง เรี ย กวิ ธี นี้ ว่ า Parnes-MRP (Fulton,
1982: 50) ทั้ ง นี้ Parnes เรี ย กว่ า วิ ธี นี้ ว่ า Manpower Requirements Approach (MRA) โดยมี
ขั้นตอนทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้ (Parnes, 1962)
1.4.1) วิเคราะห์สต็อกกาลังคนในปีฐานจาแนกออกเป็นรายอุตสาหกรรม
และสาขาอาชีพ ทั้งนี้ จาแนกออกตามระดับหรือวุฒิการศึกษา
1.4.2) พยากรณ์กาลังแรงงานในปีเป้าหมาย
1.4.3) พยากรณ์ความต้องการกาลังคนจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
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1.4.4) จาแนกการจ้างงานออกเป็นอาชีพต่างๆ (ตามมาตรฐานอาชีพซึ่ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กาหนดเอาไว้)
1.4.5) แปลค่าอาชีพต่างๆ ออกเป็นวุฒิการศึกษาโดยอาศัยการศึกษาจาก
ขั้นที่ 1 และสมมติให้ความสัมพันธ์คงที่
1.4.6) คานวณอุปทานกาลังคนในระยะเวลาตามเป้าหมายจาแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยคานึงถึงจานวนที่มีอยู่ ผู้เกษียณอายุ ตาย ย้ายออกนอกประเทศและผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1.4.7) คานวณขนาดอุปทานกาลังคนวุฒิต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาต้องปรับ
เพื่อให้สมดุลกับความต้องการ
1.4.8) คานวณจานวนนักเรียนที่จาเป็นต้องรับสมัครเพื่อให้ได้จานวนผู้จบ
ตามต้องการโดยมีการเผื่อไว้สาหรับการสอบตก เรียนซ้าชั้น หรือออกก่อนจบ ฯลฯ
การพยากรณ์กาลังแรงงานในปีเป้าหมาย Parnes แนะนาว่าสามารถใช้วิธี
คานวณจากแนวโน้มจากอดีตประกอบกับวิธีอัตราส่วนก็ได้ หรือจะใช้การคานวณจากค่าประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) ในรูปของ GDP ต่อแรงงาน โดยการฉายภาพผลผลิต
(GDP) จาแนกตามสาขาเศรษฐกิจและคานวณหาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงาน (เพื่อจะได้ทราบค่าประสิ ทธิภ าพการผลิตของแรงงานในปีที่ต้องการ) การจ้างงานในปีที่
ต้องการทราบ (t) จะเท่ากับ GDPt / ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในปีเดียวกัน ดังสูตร
GDP = GDP0 x (CLFt – Ut) / (CLF0 – U0) x Ht / H0 x Pt
โดยที่
GDP0 =
CLFt =
Ut =
CLF0 =
U0 =
Ht =
H0 =
Pt =

GDP ในปีฐาน
กาลังแรงงานในปี t
การว่างงานตามปกติในปี t
กาลังแรงงานพลเรือนในปีฐาน
การว่างงานตามปกติในปีฐาน
จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยในปี t
จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยในปีฐาน
อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานต่อปียกกาลังด้วย
จานวนปีระหว่างปีฐานกับปี t

จากสูตรข้างต้น สามารถคานวณค่าการจ้างงานในปี t ได้ โดยสมมติให้ Ut
กับ U0 เท่ากัน คือ ชั่วโมงทางานไม่เปลี่ยนแปลงและให้ (CLF–U) คือ การจ้างงาน (EM) ในปี 0 กับ ปี
t จะได้
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GDP = GDP0 x EMt/EM0 x Pt
GDP = (GDP0/EM0) x Pt x EMt
EMt = GDPt / [(GDP0 x EM0)Pt]
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา พบว่า เทอรม (GDP0 x EM0) Pt คือ ค่าประสิทธิภาพการ
ผลิตของแรงงานในปี t ที่คานวณได้จากค่า GDP per work ในปีฐานโดยใช้อัตราเพิ่มที่กาหนดให้ใน
การคาดคะเนถ้าทราบ GDP และ GDP per work
สาหรับการพยากรณ์การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ออกเป็นรายอาชีพ
นั้น Parnes แนะนาว่าควรพิจารณาจากแนวโน้มในอดีต เช่น คานวณจากแนวโน้มของอัตราส่วนของ
อาชีพแต่ละอาชีพต่อการจ้างงานรวม (จาแนกตามแต่ละสาขา) แต่ถ้าไม่มีข้อมูลอนุกรมเวลา ก็อาจจะ
ใช้ วิ ธี International comparisons หรื อ วิ ธี อ าศั ย โมเดลของอุ ต สาหกรรมหรื อ บริ ษั ท ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จเป็นแนวทางนอกจากนั้นแล้วสาหรับกาลังคนในระดับสูงบางอาชีพก็อาจใช้วิธีอัตราส่วน
1.5) วิ ธี ค วามยื ด หยุ่ น ของการจ้ า งงานต่ อ รายได้ (Employment Income
Elasticity หรื อ Labour Absorption Approach) วิธีนี้ ใช้ส าหรับการพยากรณ์ การจ้ างงานตาม
สาขาเศรษฐกิจโดยการคานวณหาอัตราเพิ่มของการจ้างงานจากอัตราเพิ่มของผลผลิตหรือรายได้
ประชาชาติโดยอาศัยค่าความยืดหยุ่นของอัตราเพิ่มของการจ้างงานต่ออัตราเพิ่มของรายได้ตามสูตร
การคานวณ
Eei = Gei / Gyi
โดยที่
Eei = ค่าความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ I
Gei = อัตราเพิ่มของการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i = ∆EMi/EMi
โดยที่
EMi = การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i
Gyi = อัตราเพิม่ ผลผลิตสาขาเศรษฐกิจ i = ∆Y/Y
Yi = ผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i
สูตรดังกล่าว กรณีที่ทราบค่า Eei และ Gyi สามารถหาค่าของ Gei ได้ และ
เมื่อทราบค่า Gei และค่าการจ้างงานในปีฐานสามารถหาค่าขนาดการจ้างงานในอนาคตได้เช่นกัน
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ในทางปฏิบัติจะคานวณหาค่า Elasticity จากสมการ Log-linear ระหว่าง
การจ้างงานกับผลผลิตตามสาขาเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนี้
log EMi = a + b log Yi
ค่า b ที่คานวณได้จาก Regression คือ ค่า Elasticity
วิธี นี้ น อกจากจะได้ ค านวณหาการจ้ า งงานรายสาขาเศรษฐกิ จ แล้ ว วิ ธี นี้
สามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์ความต้องการแรงงานในอาชีพต่างๆ ด้วย (Zymelman, 1980) เช่น
log EN = a + b log PRO + c log YPC
โดยที่
EN = จานวนวิศวกร
PRO = ผลผลิต (GDP) ต่อวิศวกร
YPC = รายได้ต่อหัวประชากร
1.6) วิธีเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (International Comparison) เป้าหมาย
ของวิธีนี้ ได้แก่ การคานวณหาโครงสร้างอาชีพของการจ้างงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้
(1) ค านวณหรื อ ก าหนดเป้ า หมาย GDP หรื อ GDP/worker ในสาขาเศรษฐกิ จ ที่ ต้ อ งการ (2)
คานวณหาการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจนั้น (3) ศึกษาดูว่ามีประเทศใดที่มี GDP/worker ในสาขา
เศรษฐกิจที่กาหนดในระดับใกล้เคียงกันเพื่อนามาใช้เป็นโมเดล อาจจะเลือกโมเดลมาหลายประเทศก็
ได้ โ ดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย โมเดลที่ ได้ คื อ โครงสร้ า งอาชี พ ในแต่ ล ะสาขาอุต สาหกรรมโดยทั่ ว ไปจะเป็ น
โครงสร้างในระดับหมวดใหญ่ (ทศนิยม 1 ตาแหน่ง) หรือ หมวดย่อยรองลงมาในระดับทศนิยม 2
ตาแหน่ง และ (4) พยากรณ์การจ้างงานอาชีพต่างๆ ตามโมเดลโดยใช้โครงสร้างอาชีพที่ได้คูณกับ
จานวนการจ้างงานในแต่ละสาขาอาชีพในสาขาเศรษฐกิจที่กาหนด
1.7) วิ ธี แ บบจ าลองเศรษฐมิ ติ อ นุ ก รมเวลา (Time Series Econometric
Model) ในที่นี้หมายถึงโมเดลขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่สร้างขึ้นโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลอนุกรม
เวลาหรือข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างความต้องการกาลังคนหรือการ
จ้างงานจาแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษาต่างๆ กับปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นตัว
แปรอธิบาย (Explanatory Variables) ในลักษณะของตลาดแรงงานที่เชื่อมโยงกับตลาดสินค้าและ
บริการและตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.8) วิ ธี ส ร้ า งตารางปั จ จั ย การผลิ ต –ผลผลิ ต (Input–Output Table) การ
พยากรณ์อาศัยค่าสัมประสิทธิ์การจ้างแรงงาน (Labour Coefficients) จากตารางปัจจัยการผลิต ผลผลิต (Input-Output Table) เป็นตัวพิจารณาว่า การผลิตและผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใน
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อุตสาหกรรมหนึ่งจะต้องใช้ปัจจัยแรงงานเท่าใด การพยากรณ์ตามวิธีนี้ในเบื้องต้นจะได้การจ้างงาน
จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม หากต้องการจาแนกออกตามสาขาอาชีพจะต้องอาศัยวิธีอื่นประกอบ
1.9) วิธีสหประชาชาติ (United Nations Method) องค์การสหประชาชาติ
โ ด ย Department of International Economics and Social Affairs จั ด ท า เ อ ก ส า ร ชื่ อ ว่ า
Projection Methods for Integrating Population Variables into Development Planning:
Volume I, Methods for Comprehensive Planning เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกได้ทาการ
พยากรณ์ ก ารจ้ า งงานเพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ วิ ธี ที่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติแนะนามีหลายวิธีตามความเหมาะสมของข้อมูลและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วิธี
เหล่านี้จะมีความยากง่ายต่างกันใช้ข้อมูลมากน้อยต่างกันและให้ผลการพยากรณ์ที่ค่อนข้างหยาบเป็น
การกะประมาณอย่างกว้างๆ เช่น การพยากรณ์การจ้างงาน (จาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ) สามารถ
ดาเนินการได้ 2 วิธี วิธีแรก โดยการสมมุติให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงานคงที่ (Constant rate of change in labor productivity) และวิธีที่สองเป็นการใช้สมการ
แสดงความสัมพันธ์การจ้างงานต่อมูลค่าเพิ่ม (Employment-value added function) ซึ่งวิธีแรก
คล้ายคลึงกับวิธีของ Parnes กล่าวคือ ที่ง่ายที่สุดทาได้โดยการใช้มูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Value added) จาแนกตามสาขาเศรษฐกิจซึ่งได้จากประมาณการหารด้วยค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในสาขาเดียวกัน ซึ่งหาได้สองวิธี คือ สมมติคงที่หรือให้เพิ่มขึ้ นใน
อัตราคงที่ และอีกวิธีหนึ่งของ UN ต่างกับวิธีข้างต้นที่มีการใช้เศรษฐมิติหาความสัมพันธ์ของการจ้าง
งานกับ Value added โดยไม่ต้องตั้งสมมติฐานให้ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานคงที่
อีกหนึ่งวิธีที่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้ คือ การใช้ Inverse CobbDouglas Production Function หรือ สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas แปรรูปเป็นสมการการ
จ้างงาน ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดของสมการในการศึกษาของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน ที่นาวิธีดังกล่าวมาพยากรณ์ความต้องการแรงงานในประเด็นต่อไป
1.10) วิธี BLS (Bureau of Labor Statistics Method) วิธีการพยากรณ์การ
จ้างงานของสานักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics–BLS) ของสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีการ
ที่ค่อนข้างทันสมัยและละเอียด BLS ทาการพยากรณ์การจ้างงานมานานแล้วอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี
โดยมีการปรับปรุงวิธีการอยู่เสมอตามข้อมูลใหม่ๆ แต่ตั้งแต่ พ.ศ.2513 เป็นต้นมาวิธีการพื้นฐานไม่
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยตาราง Input-output เป็นหลัก กล่าวโดยย่อ วิธีการของ BLS มีอยู่
6 ขั้นหรือ 6 ส่วน ได้แก่ (1) การศึกษาขนาดและโครงสร้างทางประชากรของกาลังแรงงาน (2) อัตรา
การเติบ โตของเศรษฐกิจ (3) อุป สงค์สุ ดท้า ย (Final demand) หรือ GDP จาแนกตามสาขาการ
บริโภค (4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-output) (5) ผลผลิตและการจ้างงาน
จาแนกตามอุตสาหกรรม และ (6) การจ้างงานจาแนกตามสาขาอาชีพ
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2) เอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการวิ เคราะห์ ความต้องการก าลั งคนเชิ ง
ปริมาณ
กองวิจั ย ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2552) ดาเนิ น
โครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 (5 ปี) ขอบเขตการศึกษา
ได้แก่ (1) ศึกษาสภาวะการจ้างงานในปี พ.ศ.2547–2551 และ (2) ประมาณความต้องการแรงงานใน
ปี พ.ศ.2553-2557 ส าหรั บ การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการแรงงาน พ.ศ.2553-2557 กองวิ จั ย
ตลาดแรงงาน กรมการจั ดหางาน กระทรวงแรงงาน ใช้วิธี Inverse Cobb-Douglas Production
Functions โดยองค์ ก ารสหประชาชาติ โดย Department of International Economics and
Social Affairs รายละเอียดสมการดังนี้
Em (i, t) = a’•VA(i, t)b’(i)•CAP(i, t)c’(i)•exp[d’(i) ‘t’]
i = 1, ......., I
โดยที่
t
=
i
=
I
=
Em(i, t) =
a,(i)
=
VA(i, t) =
b’(i) =
CAP(i, t) =
c'(i)
=
d’(i) =

ปีตามปฏิทิน
ประเภทอุตสาหกรรมในประเทศ
จานวนอุตสาหกรรมทั้งหมด
ค่าการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม i ในปีที่ t
ค่า Intercept สาหรับอุตสาหกรรม i
ค่า Value Added ในอุตสาหกรรม i ในปีที่ t
ค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อ Value added ในอุตสาหกรรม i
ค่าสต๊อกทุน (Capital Stock) ในอุตสาหกรรม i ในปีที่ t
ค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อสต๊อกทุนในอุตสาหกรรม i
ค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานต่อเวลาในอุตสาหกรรม i

แปลงสมการข้างต้นเป็น Logarithm (log–linear transformation) เพื่อนาไป
คานวณด้วยสมการเส้นตรงโดยวิธี Ordinary Least Square: OLS และใช้ค่า Coefficients ที่คานวณ
ได้ในการพยากรณ์การจ้างงานต่อไป ดังสมการต่อไปนี้
LnEm (i, t) =

lna’(i) + b’(i)•lnVA(i, t) + c’(i)•lnCAP(i, t) + d’(i)•t’;

i = 1,….., I โดย ln คือ ค่า Natural Logarithm
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องค์การสหประชาชาติแสดงข้อดีของการใช้สมการนี้ว่า สมการดังกล่าวได้ทาการ
ประมาณค่าโดยตั้งสมมติฐานว่า ประเทศมีความเจริญเติบโตโดยตลอดเวลาทางด้านเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีย่ อมมีผ ลต่อการจ้างงานซึ่งสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศและข้อดีอีกประการหนึ่งคือใช้ข้อมูลในการพยากรณ์น้อยกว่าวิธีการอื่นๆ ซึ่งเมื่อทาการแปลง
สมการเป็น Natural Logarithm ย่อมง่ายต่อการใช้วิธี Ordinary Least Square ในการคานวณการ
ประมาณการความต้องการแรงงาน
วิธีการคานวณของ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) แบบเส้นตรงและวิธี Ordinary Lease Square
(OLS) คานวณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) องค์ประกอบของสมการดังนี้
lnL = β0 + β1lnGDP + β2lnK + β3T
โดยที่
L =
β0 =
β1 =
GDP =
β2 =
K =
β3 =
T =

จานวนผู้มีงานทา
ค่าคงที่ของความต้องการแรงงาน
ค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อสต๊อกทุน
มูลค่าสต๊อกทุน
ตัวแปรการจ้างงานที่ขึ้นกับเวลา
เวลา (ปี พ.ศ.)

การประมาณการความต้องการแรงงานจากสมการดังกล่าวใช้ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่
1) จานวนผู้มีงานทา (Labour)
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
3) สต๊อกทุน (Capital Stock)
การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประมาณการความต้องการแรงงานภาพรวมของประเทศ (ไม่แยก
ภาคการผลิต) เนื้อหาส่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนแรก การประมาณการความต้องการ
แรงงานภาพรวมในปี 2553–2557 โดยคานวณจากแนวโน้ม GDP ของประเทศไทยในช่วงปี 2553–
2557 ประมาณการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ส่วนถัดมาเป็นการประมาณการความ
ต้องการแรงงานภาพรวมในช่วง ปี 2553–2557 โดยใช้ GDP เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (2547-2551) เป็น
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ฐานในการคานวณ ทั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบดูว่าผลการประมาณมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ส่วน
ที่ 2 การประมาณการความต้ อ งการแรงงานในแต่ ล ะภาคการผลิ ต ประกอบด้ ว ยภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ในปี 2553–2557 โดยใช้ GDP เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (2547–2551)
เป็นฐานในการคานวณ เหตุที่ต้องใช้ GDP เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เป็นฐานในการคานวณนั้นเนื่องจาก (1)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศไม่ได้ประมาณการ GDP ของแต่ละภาคการผลิตในช่วง 5 ปี ข้างหน้า
ไว้ (2) ไม่มีหน่วยงานใดประมาณการในเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน และ (3) หากไม่ใช้ GDP เฉลี่ยย้อนหลัง
5 ปี เป็นฐานในการคานวณก็จะไม่สามารถฉายภาพแนวโน้มความต้องการแรงงานในแต่ละภาคการ
ผลิตในปี 2553–2557 ได้ซึ่งในการประมาณการความต้องการแรงงานทั้งในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ใช้
สต็อกทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (2547-2551) มาเป็นฐานในการประมาณการเช่นกัน
นอกจากนี้ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)
นาแนวคิดการประมาณการภายใต้สมมติฐ านดังกล่าวมาต่อยอดในการจัดทารายงานทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2558–2562 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานรายอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 2555 ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเพื่อหาความสัมพันธ์ของการจ้างงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และสต๊อกทุน ด้วยวิธีการ Inverse Cobb Douglas Production Function
ของสหประชาชาติ ช่วงสองเป็นการปรับค่าประมาณการให้สอดคล้องกับจานวนประชากรและกาลัง
แรงงาน ส่ ว นช่ ว งที่ ส ามเป็ น การประมาณการหาสั ด ส่ ว นการจ้ า งงานแต่ ล ะอาชี พ ของในแต่ ละ
อุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลสารวจภาวะการมีงานทาของประชากรรายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.
2544 ถึง ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2557
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543) ร่วมกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดาเนินโครงการพัฒนาแบบจาลองกาลังแรงงาน การมีงานทา
และการว่ างงาน วั ตถุป ระสงค์เพื่อ พัฒ นาเครื่ องมื อที่ช่ว ยอานวยความสะดวกในการท างานของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประมาณกาลังแรงงาน การมี
งานทาและการว่างงานเป็ น รายไตรมาสของประเทศ แบบจาลองก าลั งแรงงาน แบ่งออกเป็น 3
แบบจาลองย่อย ได้แก่ (1) อุปทานแรงงาน (2) อุปสงค์แรงงาน และ (3) การปรับตัวของแรงงาน
ส าหรั บ รายละเอี ย ดแบบจ าลองอุ ป สงค์ แ รงงาน ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการศึกษา 6 กลุ่มสถานภาพการทางาน ได้แก่ (1) กลุ่ม
ลูกจ้างรัฐบาล (2) กลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (3) กลุ่มนายจ้าง (4) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในภาค
การเกษตร (5) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และ (6) กลุ่มลูกจ้างเอกชน การศึกษาแบ่งแบบจาลอง
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นแบบจาลองซึ่งใช้อธิบายอุปสงค์แรงงาน 5 กลุ่มแรก และส่วนที่
สองเป็นแบบจาลองที่อธิบายอุปสงค์แรงงานตลาดลูกจ้างเอกชน
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ผลการพัฒนาแบบจาลองอุปสงค์แรงงานลูกจ้างเอกชน สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนากฎความ
ต้องการปัจจัยการผลิต (แรงงาน) ของสถานประกอบการ (Hamermesn, 1993 อ้างถึงใน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543: 4) มาอธิบายเพื่อสร้างแบบจาลอง ดังนี้
ηLLj = -(1-s)σLL – sηj
โดยที่ ηLLj คือ ค่าความยืดหยุ่นของความต้องการแรงงาน s คือ สั ดส่ ว นของ
แรงงานต่อรายได้ของกิจการ σLL คือ ค่าความยืดหยุ่นของการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกันระหว่าง
แรงงานและปัจจัยการผลิตอื่นๆ และ ηj คือ ค่าความยืดหยุ่นของความต้องการสินค้าที่กิจการนั้นๆ
ผลิต
จากสมการข้ า งต้ น อธิ บ ายว่ า เมื่ อ ราคาปั จ จั ย การผลิ ต (ค่ า จ้ า งแรงงาน)
เปลี่ยนแปลงไปความต้องการแรงงานจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้วค่า ηLLj จะ
เป็นเครื่องหมายลบ หมายถึง เมื่อค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นความต้องการแรงงานเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิต
จะลดลงและเมื่อค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อความต้องการแรงงาน 2 ทาง ทางแรก คือ ผลของ
การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นทดแทน เช่น ใช้สัดส่วนเครื่องจักรต่อแรงงานมากขึ้น โดยที่ผลผลิตรวมไม่
เปลี่ยนแปลง (คือ 1-sσLL) และทางที่สอง คือ ผลของการลดปริมาณผลผลิต หรือ Output effect
(คือ – sηj) หมายถึง ความต้องการแรงงานที่ลดลงเนื่องจากผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตเมื่อต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการแรงงานควรประมาณความ
ต้อ งการแรงงานในระดั บ อุ ต สาหกรรมโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น Aggregate data ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจ
ภาวการณ์ทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติด้ว ยเหตุผ ลเพราะข้อจากัดของข้อมูล
สาหรับแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา รายละเอียดของสมการดังนี้
lnLt = a + Σi bi ln wit + c ln Yt + et
โดยที่ L คือ ความต้องการแรงงาน wi คือ ราคาแท้จริงของปัจจัยการผลิต i Y คือ
ผลผลิตแท้จริง ค่า bi ที่ประมาณการได้เป็น Constant output elasticity of substitution (หรือ
σLL) ตามทฤษฎีความต้องการแรงงานคาดว่าค่าสัมประสิทธิ์ bi มีค่าเป็นเครื่องหมายลบ ส่ วนค่า
สัมประสิทธิ์ c มีค่าเป็นเครื่องหมายบวก
การพยากรณ์ครั้งนี้ สมมติให้ ผู้ ผ ลิ ตใช้ปัจจัยการผลิ ต 3 ปัจจัย ได้แก่ แรงงาน
เครื่องจักร และน้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น ราคาแท้จริงของปัจจัยการผลิตในสมการข้างต้น ได้แก่ (1)
อัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่า ณ ราคาปี พ.ศ.2531 (2) อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดีในแต่
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ละไตรมาส ณ ราคา ปี พ.ศ.2531 และ (3) ราคาน้ามันดิบที่ตลาดโอมานมีหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อ
บาเรล สาหรับผลผลิตที่แท้จริง (Y) ใช้รายได้ประชาชาติแท้จริง (Real GDP) รายอุตสาหกรรมที่มีปี
พ.ศ.2531 เป็นปีฐานรายงานโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่า
รายได้ประชาชาติแท้จริงรายอุตสาหกรรมนี้เป็น Demand shift control เมื่อรายได้ประชาชาติหรือ
ผลผลิตมากขึ้นทาให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาผล
การศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาแบบจาลองกาลังแรงงาน การมีงานทาและการว่างงาน ตามที่กล่าว
มาข้างต้นประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก ปี พ.ศ.2547-2552 (5 ปี) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ, 2548) ต่อมา ในปี พ.ศ.2556 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนินโครงการ
พัฒนาแบบจาลองกาลังแรงงานและการมีงานทาเพื่อการวางแผนผลิตกาลังคนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2556) ด้วยความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ (1)
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากการใช้แรงงานที่เ ข้มข้นในการผลิตไปสู่การใช้เครื่องจักรและ
ทุนในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น (2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใน
ระยะยาว (3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตด้านการเกษตรให้เกิดความไม่
แน่นอน (4) แรงกดดันจากภายนอกประเทศที่เกิดจากการรวมกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นประชาคมอาเซีย นที่ร วมตัว ในมิติทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ และ (5) การก้าวสู่ สังคม
ประชาธิปไตยในสหภาพพม่าส่งผลต่อความต้องการแรงงานทั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือและอีกสามถึงห้าปี
ข้างหน้าจะส่งผลกระทบต่ออุปทานแรงงานในตลาดแรงงานไทย
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติร่ว มกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเครื่องมือประเมินเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานทั้ง
ด้านอุปสงค์และอุปทานระยะสั้น–กลาง-ยาว ตลอดจนดาเนินการพยากรณ์แนวโน้มของตลาดแรงงาน
โดยการพัฒนาแบบจาลองแบ่งออกเป็น 3 แบบจาลอง ได้แก่ (1) แบบจาลองระยะสั้น-แบบจาลองวัฎ
จักรธุรกิจ (Leading Economics Indicator) (2) แบบจาลองระยะกลาง-แบบจาลองเศรษฐกิจมห
ภาครายไตรมาส (Macro-Economic Model) และ (3) แบบจาลองระยะยาว–แบบจาลองดุลยภาพ
ทั่วไป (General Equilibrium Model) แบบจาลองทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวใช้ฐานของ
ประชากรที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2585 โดยใช้ข้อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ของสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นปีฐาน โดยที่สามารถใช้แ บบจาลองพยากรณ์องค์ประกอบของการ
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กาหนดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการสะสมทุน (Human capital) ผ่านการลงทุนทางการศึกษา
และการอบรมภายใต้ข้อสมมติฐานความต้องการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน สามารถพยากรณ์การเข้า
สู่กาลังแรงงานใหม่และอุปทานแรงงานที่ร่วมปรับตัวกับระบบอุปสงค์ต่อแรงงานเพื่อกาหนดอัตราจ้าง
ที่ส่งผลให้ตลาดแรงงานไทยปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น-กลาง-ยาว
ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลั งคนตามโครงการพัฒ นาแบบจาลองกาลั ง
แรงงานและการมีงานทาเพื่อการวางแผนผลิตกาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต แสดงให้เห็นว่าในแต่ละระดับทักษะ ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดทานโยบายต้องตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันและข้อเสนอเชิง
นโยบายที่สาคัญได้แก่
1) แรงงานทักษะต่า แนวนโยบายที่สาคัญได้แก่
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพกาลังคนโดยการให้การอบรมเพื่อช่วยให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
1.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการลงทุ น ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรหรือซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนการใช้แรงงานซึ่งจะช่วย
ให้ความต้องการแรงงานลดลงเช่นกันซึ่งอาจจะส่งเสริมร่วมกับทั้งกรณีให้สิทธิประโยชน์ในการนาเข้า
เครื่องจักรหรือพัฒนาเครื่องจักรในประเทศไทย
1.3) ในกรณี ที่ ยั ง ต้ อ งใช้ แ รงงานทั ก ษะต่ าเป็ น จ านวนมากเนื่ อ งจากยั ง ไม่
สามารถพัฒนาเครื่องจักรมาทดแทนได้ อาจจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการย้าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ มอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่มากและ
ค่าจ้างอยู่ในระดับต่า
2) แรงงานทักษะระดับสูงหรือทักษะเฉพาะด้าน แนวนโยบายที่สาคัญได้แก่
2.1) ส่งเสริมการสร้างแรงงานระดับสูงโดยใช้สิทธิพิเศษหรือผ่อนคลายกฎใน
การอนุญาตให้ผู้สอนจากต่างประเทศเพื่อเร่งสร้างแรงงานในทักษะระดับสูงหรือทักษะเฉพาะด้าน
2.2) ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรเพื่อเลื่อนทักษะจากระดับกลางขึ้นมาเป็น
ระดับสูง
2.3) พิจารณาการขยายอายุเกษียณสาหรั บบางสาขาที่ขาดแคลนและผู้ที่อายุ
มากกว่า 60 ปี ยังสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายหรือบัญชี หรือนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2.4) หากบางสาขาและทั ก ษะขาดแคลนแรงงาน ควรพิ จ ารณาเปิ ด ให้
ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทางานในสาขาดังกล่าว ซึ่งลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงของการเข้า
กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน
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2.5) ในส่ ว นของทั ก ษะระดั บ กลางนั้ น ควรพิ จ ารณาปรั บ โครงสร้ า งของ
การศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกาลังคนประเภทดังกล่าว นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทักษะในระหว่างทางานเพื่อให้กาลังคนบางส่วนมีทักษะที่สูงมากขึ้นและสามารถเลื่อนไปเป็น
แรงงานที่มีทักษะสูงหรือทักษะเฉพาะด้านซึ่งยังขาดแคลนอยู่เช่นกัน
ส านั กงานเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม (2541) ร่ว มกับ สถาบันวิ จัยเพื่อการพั ฒ นา
ประเทศไทย ดาเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ
ยาว การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นากาลั งคนให้มีคุณภาพสู งและมีปริมาณที่ ส อดคล้ อง
เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อนาคตจะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สาหรับวิธีการพยากรณ์
ความต้องการกาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ประยุกต์วิธีของ Parnes (1962
อ้างถึงโดย ส านั กงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2541: 25-30) โดยใช้ข้อมูล และวิธีที่ทันสมัยและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตโดย
จาแนกเป็ นอาชีพต่างๆ หมวดใหญ่ (ระดับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง) แล้ว จึงพยากรณ์ความต้องการ
กาลังคนในสาขาอาชีพที่สาคัญในระดับสูงหรือระดับวิชาชีพและระดับช่างผู้ปฏิบัติการในกระบวนการ
ผลิตในระดับหมวดย่อย (ทศนิยมสองตาแหน่ง) วิธีการของพานส์ (Parnes-MRP) อาศัยหลักของ GDP
ในแต่ละสาขาจะเท่ากับ GDP ต่อคนงาน คูณด้วยจานวนคนงาน
GDP = GDP0 x (CLFt – Ut) / (CLF0 – U0) x Ht / H0 x Pt
โดยที่
GDP0 =
CLFt =
Ut =
CLF0 =
U0 =
Ht =
H0 =
Pt =

GDP ในปีฐาน
กาลังแรงงานในปี t
การว่างงานตามปกติในปี t
กาลังแรงงานพลเรือนในปีฐาน
การว่างงานตามปกติในปีฐาน
จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยในปี t
จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยในปีฐาน
อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานต่อปียกกาลังด้วย
จานวนปีระหว่างปีฐานกับปี t

สู ตรข้างต้น สามารถคานวณค่าการจ้ างงานในปี t ได้ โดยสมมติให้ Ut กับ U0
เท่ากัน คือ ชั่วโมงทางานไม่เปลี่ยนแปลงและให้ (CLF–U) คือ การจ้างงาน (EM) ในปี 0 กับ ปี t จะได้
GDP = GDP0 x EMt/EM0 x Pt

64
GDP

= (GDP0/EM0) x Pt x EMt

EMt

= GDPt / [(GDP0 x EM0)Pt]

เห็นได้ว่า เทอม (GDP0 x EM0)Pt คือ ค่าประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในปี t
ที่คานวณได้จากค่า GDP per work ในปีฐานโดยใช้อัตราเพิ่มที่กาหนดให้ในการคาดคะเนถ้าทราบ
GDP และ GDP/WKR ในสาขา (i) และปีที่ต้องการ (t) ก็จะสามารถคานวณหาจานวนคนงานในปีและ
สาขานั้นๆ ได้
การศึกษาแนวโน้ม GDP per worker ในเศรษฐกิจสาขาต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้
1) คานวณหาค่า GDP/WRK จากตัวเลข GDP ในอดีต (พ.ศ.2524–2539) มีที่มา
จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย สาหรับตัวเลขการจ้างงานมีที่มาจากผลการสารวจแรงงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ
เพื่อหาค่าตัวเลขเบื้องต้นของ GDP/WRK ตามอนุกรมเวลา
2) คานวณหาแนวโน้มโดยการใช้สมการสหสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Regression)
ซึ่งให้ GDP/WRK เป็นฟังก์ชันของเวลา เพื่อคานวณหา GDP/WRK ขั้นต้นจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
ได้สาหรับปี พ.ศ.2544 และ ปี พ.ศ.2549 (5 ปี)
3) ค่า GDP per work เบื้องต้นที่ได้จะต้องมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับขนาด
การจ้างงานรายสาขาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2555 สถาบัน วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (2555)
ร่วมกับ สานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
จัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานและการจัดทาแผนกาลังคนในระดับจังหวัดและพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุป
สงค์และอุปทานกาลังคน (ระบบ PMANP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญ
ด้านกาลังคนซึ่งมีที่มาจากการสารวจโดยแบบสอบถามทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา เช่น
ข้อมูลการเข้าออกของแรงงาน จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้มีข้อมูลที่
เป็นการพยากรณ์การแนวโน้มของข้ อมูลเกี่ยวกับกาลังคน เช่น การพยากรณ์แนวโน้มการจ้างงาน
ในช่วงสิบปี การพยากรณ์แนวโน้มผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ระดับขั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจในการนาไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ การประมาณการอุป สงค์กาลั งคนในระบบซอฟต์แวร์ PMANP สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย นาวิธี Parnes–MRP หรือ GDP per Worker approach มาใช้ในการพยากรณ์
รายละเอียดของซอฟต์แวร์ PMANP ดังนี้
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ภาพที่ 3 ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคน
สาหรับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคน
ด้วยวิธีที่แตกต่างจากข้างต้น ตามการศึกษาของ Wong, Chan and Chiang (2005: 979-991) ศึกษา
เรื่ อง การพยากรณ์อนุ กรมเวลาตลาดแรงงานภาคการก่อสร้างของประเทศฮ่องกง ด้วยวิธี BoxJenkins และ Ho (2013: 1-12) ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณกาลังคนนักสารวจ
ของประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ Chang and Liao (2010: 215-221) ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์จานวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ว ยวิ ธี Seasonal ARIMA Model กรณี ศึก ษาประเทศใต้ ห วั น ส าหรับ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกรณีของประเทศไทย ได้แก่ อัญมณี ทะเสนฮด (2552) ศึกษาเรื่อง การคาดการณ์
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทย บาเพ็ญ ปิดชิด (2541) ศึกษาเรื่อง การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลาของ Box-Jenkins ในการพยากรณ์ ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาทาง
การศึกษาที่มีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล และ พงษ์ศิริ ศิริพานิช (2550) ศึกษาเรื่อง
การพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลาด้ ว ยตั ว แบบผสมระหว่ า ง ARIMA และเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย ม จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ผลงาน พบว่า แนวคิดและวิธีการพยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนมีความสอดคล้องกัน คือ ใช้วิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา (Time Series Econometrics)
เพื่อหารู ปแบบการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่กาหนดจากรูปแบบที่ได้นาไปใช้ในการพยากรณ์
ภายใต้ข้อสมมติแบบแผนการเคลื่อนไวของอนุกรมเวลาในอนาคตไม่แตกต่างจากแบบแผนการเคลื่อน
ไวของอนุ ก รมเวลาในอดี ต (ภู มิ ฐ าน รั ง คกู ล นุ วั ฒ น์ , 2556: 5) ส าหรั บ โมเดลที่ ใ ช้ คื อ ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิดของ Box-Jenkins
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การวิเคราะห์ อนุ กรมเวลาด้ว ยวิ ธี Box-Jenkins เป็น วิธีที่ผู้ วิจั ยเลื อกใช้ในการ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อนาผลการ
พยากรณ์มาเปรียบเทียบกับวิธีต่างๆ ข้างต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธี Box-Jenkins เป็น
ระเบียบวิธีทางสถิติสาหรับหาโมเดลการพยากรณ์ เทคนิคนี้อาศัยความสัมพันธ์จากข้อมูลในอดีตเพื่อ
หาโมเดลแสดงพฤติกรรมของข้อมูลและใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต เป็นเทคนิค
ที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับการพยากรณ์ระยะสั้น โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ BoxJenkins เรี ย ก ARIMA Model ย่ อ มาจาก Autoregressive Integrated Moving Average (BoxJenkins, 1976 and Bowerman and O’Connell, 1993: 436) โมเดล ARIMA มี ข้ อ สมมติ ว่ า ค่ า
ปั จ จุ บั น ของค่ าสั ง เกตเป็ น ฟัง ก์ ชัน เชิง เส้ น ของค่ าสั ง เกตและค่า คลาดเคลื่ อนสุ่ มในอดี ต (Bryant,
Maggard and Taylor, 1973: 69-78) รายละเอียดโมเดล ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + 2yt-2 + ..… + pyt-p + t - 1t-1 + 2t-2 - …..
- qt-q
โดยที่
yt = ค่าสังเกตของอนุกรมเวลาที่เวลา t
 = เป็นค่าคงที่ในโมเดล
t = เป็นความคลาดเคลื่อนสุ่มที่เวลา t ซึ่งมีข้อสมมติว่า t เป็นตัวแปรสุ่มที่
เป็นอิสระกัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 ความแปรปรวนคงที่
I (i = 1, ... , p) และ j (j = 1, … , q) = พารามิเตอร์ในโมเดล ส่วน p และ
q เป็นจานวนเต็มซึ่งแสดงอันดับของโมเดล
ค่าสังเกตในอดีตที่อยู่ในโมเดลเป็นเทอมการถดถอยในตนเอง (Autoregressive
หรือ AR) และส่วนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในอดีตที่อยู่ในโมเดลเป็นเทอมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving
Average หรื อ MA) และอนุ ก รมเวลาต้องมีการหาผลต่ างเพื่อ แปลงอนุกรมเวลาที่ มีลั กษณะคงที่
เรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาที่ปรับให้มีลักษณะคงที่ (Integrated version of stationary series หรือ I)
โมเดล ARIMA นิ ย มเขียนโดยบอกอันดับ p ของ AR อันดับของ d ของการหาผลต่างของอนุกรม
เพื่อให้เป็นอนุกรมเวลาที่มีลักษณะคงที่ และอันดับ q ของ MA โดยเขียนแทนด้วย ARIMA(p, d, q)
กรณีที่ q = 0 เป็นตัวแบบ AR(p) แต่กรณีที่ p = 0 เป็นตัวแบบ MA(q)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของ Box-Jenkins เป็นการพยากรณ์ข้อมูลโดยไม่มีการ
กาหนดโมเดลความสัมพันธ์ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ แต่มีข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลว่า อนุกรมเวลา
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องเป็นอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ไม่เช่นนั้นจะทาให้เกิดปัญหาระหว่าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสมการซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง (Spurious Relationships)
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) หมายถึง การที่ข้อมูลอนุกรมเวลาอยู่ในภาพของการ
สมดุลเชิงสถิติ (Statistical Equilibrium) คือ การที่ข้อมูลอนุกรมเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่า
เวลาจะเปลี่ยนไป (ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา, 2549) สาหรับกรณีที่อนุกรมเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์
เป็นอนุกรมเวลาไม่นิ่ง (Non-stationary) ต้องเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปอนุกรมเวลาคงที่โดยการหา
ผลต่าง (Difference) นอกจากนี้อนุกรมเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องมีจานวนค่าสังเกตอย่างน้อย 50
ค่ า หลั ก การพยากรณ์ ใ ช้ วิ ธี ก ารค านวณซ้ าเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า พยากรณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แบบแผนการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลอนุกรมเวลามากที่สุด
วิธี Box-Jenkins เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ไม่มีการกาหนดโมเดลความสัมพันธ์ข้อมูล
อนุกรมเวลาก่อนที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีนี้ใช้การคานวณซ้าของการกาหนดโมเดลที่
เป็นไปได้จากโมเดลทั่วไป โมเดลจะตรวจสอบข้อมูลจนสามารถอธิบายอนุกรมเวลาได้อย่างถูกต้อง ถ้า
โมเดลพยากรณ์ข้อมูลในอดีตมีความคลาดเคลื่อนน้อย มีการแจกแจงอย่างสุ่มและเป็นอิสระต่อกัน
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องดีแต่ถ้าโมเดลไม่เหมาะสม กระบวนการนี้ก็จะหาโมเดลใหม่เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง โมเดลซึ่ ง กระบวนการนี้ จ ะท าซ้ าจนกระทั่ ง ได้ โ มเดลที่ มี ค วามเหมาะสม ( Hanke and
Reitsch, 1992; Thomopoulos, 1980 and Newbold and Bos, 1994)
การตรวจสอบความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูลอนุกรมเวลาตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของ Box-Jenkins โดยเฉพาะข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้ม (Trend) สามารถทดสอบด้วยยูนิทรูท
(Unite root test) ทั้งนี้ การทดสอบ Unit root สามารถทดสอบได้โดยใช้การทดสอบ Dickey Fuller
Test (Dickey and Fuller, 1979: 427-431 และจิตตภัทร เครือวรรณ์, 2557)
ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลาของวิ ธี Box-Jenkins มี 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
ขั้นตอนแรกเป็นการกาหนดโมเดล (Identification) ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ การประมาณค่าพารามิเตอร์
ในโมเดล (Parameter estimate) ขั้ น ตอนที่ 3 ได้ แ ก่ การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล
(Diagnostic checking) และขั้ น ตอนที่ 4 ได้ แ ก่ การใช้ โ มเดลท าการพยากรณ์ (Forecasting)
(Bowerman and O’Connell, 1993; Maddala, 2001; บาเพ็ญ ปิดชิด, 2540: 20 และพงษ์ศิริ ศิริ
พานิช, 2550) รายละเอียดมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดโมเดล (Identification)
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่จะนามาสร้างโมเดลต้องมีสมบัติคงที่ (Stationary) ลักษณะ
ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และสหสัมพันธ์ในตัวเองของข้อมูลต้องคงที่ตลอดช่วงเวลา
การพิจารณาข้อมูลที่ Stationary หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตนเองในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Autocorrelation Function: ACF) กล่ า วคื อ ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตนเอง
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(ACF) ของอนุ กรมเวลาที่คงที่ จะมีลั กษณะลดลงเข้าสู่ ศูนย์อย่างรวดเร็ว (Die down) เมื่อข้อมูล
อนุกรมเวลามีระยะห่างกันเพิ่มขึ้นหรือถูกตัดออกที่ระยะห่างช่วงใดช่ วงหนึ่ง (Cut off) แต่ถ้า ACF มี
ลั กษณะลดลงเข้าสู่ ศูน ย์ ช้าๆ แสดงว่ าข้อมู ล อนุ กรมเวลาไม่ คงที่ (Non-stationary) กรณีที่ ข้อมู ล
อนุกรมเวลามีแนวโน้ มไม่คงที่ต้องปรับให้มีลักษณะคงที่โดยการหาผลต่างหรือการแปลงรูปกาลั ง
(Power transformation) (สุชัยศรี ไลออนส์, 2540: 27-36)
ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) เป็นมาตร
วัดความสัมพันธ์ค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาต่างๆ กัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Yt
และ Yt+k .ในอนุกรมเวลาที่อยู่ห่างกัน k ช่วงเวลา เรียกว่า สัมพันธ์ในตัวเองที่อยู่ห่างกัน k ช่วงเวลา
แทนด้วย k และสามารถประมาณได้ด้วยสหสัมพันธ์ในตัวเองจากตัวอย่างในอนุกรมเวลาที่อยู่ห่างกัน
k ช่วงเวลา (Sample Autocorrelation of Lag k) แทนด้วย
nk

rk 

 (Y  Y )(Y

Y)

tk

t

t 1

n

 (Y  Y )

k = 1, 2, ……..

2

t

t 1

โดยที่
n

Yt
t 1 n

Y 

การทดสอบความมีนัยสาคัญของสหสัมพันธ์ในตัวเองมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : k = 0
H1 : k  0
ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ : rk
การตัดสินใจปฎิเสธหรือยอมรับสมมติฐานว่าง : ( = 0.05 และ n มีค่ามากๆ)
t

ปฏิเสธ H0 ถ้า

rk 

2

,df

n
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n

ถ้าปฎิเสธ H0 แสดงว่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่อยู่ห่างกัน k ช่วงเวลาแตกต่าง
จากศูนย์
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ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial Autocorrelation Function:
PACF) คือสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) ระหว่างตัวแปร Yt และ Yt+k ในอนุกรมเวลาที่อยู่
ห่างกัน k ช่วงเวลาที่ขจัดอิทธิพลของตัวแปรที่อยู่ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ได้แก่ Yt+1, Yt+2, … , Yt+k-1
ออกไป แทนด้วย kk และสามารถประมาณได้ด้วยสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนจากตัวอย่างที่อยู่ห่าง
กัน k ช่วงเวลา (Sample Partial Autocorrelation of Lag k) แทนด้วย
k 1

rk   rk 1, j rk  j



r1

rkk 

j 1
k 1

rkj  rk 1, j  rkk rk 1,k  j

1   rk 1, j rj
j 1

การท าสอบความมี นั ย ส าคัญ ของสหสั มพั น ธ์ ใ นตั ว เองบางส่ ว นจากตั ว อย่ า งมี
ขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้
สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : kk = 0
H1 : kk  0
ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ : rkk
การตัดสินใจปฎิเสธหรือยอมรับสมมติฐานว่าง : ( = 0.05 และ n มีค่ามากๆ)
t

ปฎิเสธ H0 ถ้า rk 

2

,df

n



1.96
2

n
n

การสรุปผล : กรณีที่ปฎิเสธ H0 แสดงว่า สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนที่อยู่ห่างกัน
k ช่วงเวลาแตกต่างจากศูนย์
การกาหนดโมเดลและอันดับของ p และ q ทาโดยการเปรียบเทียบลักษณะของ
ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (PACF) ของค่าสังเกต
กับ ลั ก ษณะของ ACF และ PACF ตามทฤษฎี ข องโมเดล ARIMA อั น ดับ ต่ า งๆ ซึ่ งเสนอโดย BoxJenkins (1976) โดยการกาหนดอันดับของ p และ q พิจาณาจาก ACF และ PACF ประกอบกัน ถ้า
โมเดล AR อั น ดั บ p สหสั มพั น ธ์ ในตัว เอง (ACF) จะมีลั ก ษณะลดลงเข้า สู่ ศู นย์อ ย่า งรวดเร็ ว และ
สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ว น (PACF) ที่ห่ างกันเกิน p ช่วยเวลาจะมีลั กษณะลดลงเข้าสู่ศูนย์อย่าง
รวดเร็ว
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กรณีที่เป็นโมเดล MA อันดับ q สหสัมพันธ์ในตัวเองที่ห่างกันเกิน q ช่วงเวลาจะมี
ลักษณะลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็วและสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนจะมีลักษณะลดลงเข้าสู่
ศูนย์อย่างรวดเร็ว
กรณีที่เป็ น โมเดลผสมระหว่าง AR และ MA (Mixed Autoregressive Moving
Average: ARMA(p, q) สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เองที่ ห่ า งกั น เกิ น q ช่ ว งเวลา และสหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
บางส่วนที่ห่างกันเกิน p ช่วงเวลาจะมีลักษณะลดลงเข้าสู่ศูนย์อย่างรวดเร็ว
กรณีที่ทั้งสหสัมพันธ์ในตัวเองและสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนมีค่าเท่ากับศูนย์ทุก
ช่วงห่าง จะได้แบบจาลองที่เรียกว่า White Noise นิยามคือ
Yt = 0 + t
โดยที่

t  IN(0, A2)
กรณีที่ทั้งสหสัมพันธ์ในตัวเองและสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนจากข้อมูลอนุกรม
เวลาที่ได้จากการแปลงให้เป็นอนุกรมเวลาคงที่โดยการหาผลต่าง (Differencing) มีค่าเท่ากับศูนย์จะ
ได้โมเดลที่เรียกว่า Random walk นิยามคือ
Yt = Yt-1 + 0 + t
โดยที่

t  IN(0, A2)
ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter estimate)
เมื่อกาหนดโมเดลในขั้นตอนที่ 1 ขั้นต่อไปเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย
วิธีการโปรแกรมที่เป็นเส้นโค้งหรือไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear programing) ค่าประมาณที่ได้เป็น
ค่าประมาณเบื้ องต้น ซึ่งจะน าไปหาค่าประมาณสุดท้ายของพารามิเตอร์ ค่าประมาณสุ ดท้ายของ
พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจะนาไปใช้ในแต่ละโมเดล จะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เมื่อนาไปพยากรณ์ค่าของ
อนุกรมเวลาแล้ว จะมีผลทาให้ผ ลบวกกาลั งสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยสุด การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 การลองผิดลองถูกเป็นการตรวจสอบค่าความแตกต่างหลายๆ ค่า
และเลือกค่าที่มีผลรวมความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Sum of square residuals) ต่าที่สุด
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงคานวณทวนซ้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมาณ
ค่าแบบคานวณทวนซ้า
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล (Diagnostic Checking)
เป็นการตรวจสอบโมเดลที่เลือกมีความเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาที่ทาการ
วิเคราะห์หรือไม่ รายละเอียดดังนี้
1) ทดสอบค่าประมาณพารามิเตอร์ในแบบจาลอง ขั้นตอนดังนี้
1.1) สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : พารามิเตอร์ = 0
H1 : พารามิเตอร์  0
1.2) ตัวสถิติทดสอบ t = ตัวประมาณพารามิเตอร์ / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวประมาณ
1.3) กาหนด 
1.4) เขตวิกฤต

t  t
2

, df

1.5) สรุปผล กรณีที่ผลการทดสอบนาไปสู่การปฎิเสธสมมติฐานว่าง แสดงว่า
พารามิเตอร์นั้นตัวที่ทดสอบนั้นแตกต่างจากศูนย์ ค่าพารามิเตอร์นั้นอยู่
ในแบบจาลอง
2) พิจารณาค่าประมาณความคลาดเคลื่อนที่คานวณได้จากการสร้างสมการโมเดล
พยากรณ์
2.1) สร้างกราฟค่าประมาณความคลาดเคลื่อนเทียบกับเวลา ถ้ากราฟที่ได้
แสดงให้เห็นว่าค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมีการกระจายไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา แสดงว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่และข้อมูลอนุกรมเวลามีความแปรปรวนไม่คงที่
2.2) ดูจาก ACF และ PACF ของค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกรณีที่โมเดล
เป็น White noise แสดงว่าแบบจาลองที่ได้เป็นแบบจาลองที่เหมาะสม
2.3) การทดสอบสหสัมพันธ์ในตนเองของค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
Box and Pierce (อ้างถึงใน ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2539) เสนอวิธีทดสอบโดยสร้าง
ตัวสถิติที่มีการแจงแจงแบบไคสแควร์ที่มีองศาแห่งความอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับจานวน
สหสัมพันธ์ในตัวเองจากตัวอย่าง (Sample autocorrelations) ของค่าประมาณความคาดเคลื่อน K
ตัวที่ใช้ในการทอสอบลบจานวนพารามิเตอร์ (m) ที่ประมาณค่าในแบบจาลอง ตัวสถิตินี้เรียกว่า BoxPierce Chi-square Statistic
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K

Q  n rk2 (ˆ )
k 1

โดยที่
n = จานวนข้อมูลของค่าความคาดเคลื่อนของค่าสังเกตอนุกรมเวลาหลังจาก
ปรับให้เป็นอนุกรมเวลาคงที่แล้ว
K = จานวนสหสัมพันธ์ในตัวเองของค่าประมาณความคาดเคลื่อนที่ใช้ในการ
คานวณค่า Q
rk (ˆ) = ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองของค่าประมาณความคาดเคลื่อน
สถิติ Box-Pierce คานวณจากฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองของค่าประมาณความ
คาดเคลื่อนในอนุกรมเวลาที่ห่างกันในหน่ วยเวลาต่างๆ สะท้อนว่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
หรือไม่
1) สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : k = 0 ทุกๆ ค่าที่ k≤K
H1 : k  0 อย่างน้อย 1 ค่าที่ k≤K
2) สถิติทดสอบ
K

t  n rk2 ( )
k 1

3) กาหนด 
4) เขตวิกฤต

Q  a2, k  m

5) สรุปผล ถ้าผลการทดสอบนาสู่การปฎิเสธสมมติฐานแสดงว่าความคลาดเคลื่อน
ยังมีสหสัมพันธ์กันอยู่จึงต้องปรับปรุงแบบจาลองใหม่ แต่ถ้าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานแสดงว่า
แบบจาลองที่ได้เป็นแบบจาลองที่เหมาะสม
กรณีที่พบว่าแบบจาลองที่ได้ไม่เหมาะสมจะต้องพิจารณาเลือกแบบจาลองใหม่ คือ
กลับไปที่ขั้นตอนกาหนดแบบจาลองใหม่จนกว่าจะได้แบบจาลองที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 การพยากรณ์ค่า (Forecasting) เมื่อได้โมเดลที่เหมาะสมและผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมแล้ วสามารถนาโมเดลอนุกรมเวลา Box-Jenkins ไปใช้พยากรณ์ไป
ข้างหน้าช่วงเวลาได้ แต่ยิ่งพยากรณ์ออกไปไกลเท่าไร ค่าพยากรณ์ที่ได้จะอาศัยสารสนเทศจากข้อมูล
จริงน้อยลงมากเท่านั้น โดยนาค่าจากการพยากรณ์ในคาบเวลาที่ผ่านมามาใช้พยากรณ์ในเวลาข้างหน้า
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ความแม่ น ย าจึ ง ลดลงมากในกรณีที่พยากรณ์ไกลออกไป และกรณีที่ค่า สั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ มี
เครื่องหมายบวกค่าพยากรณ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทานองเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีเครื่องหมายลบค่าพยากรณ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว
พฤติกรรมในอนาคตมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง อนุกรมเวลาของ Box-Jenkins จึง
เหมาะสมกับการพยากรณ์ในระยะสั้นๆ และควรพยากรณ์เพียง 1 ช่วงเวลาล่วงหน้าเท่านั้นจึงจะเกิด
ความแม่นยาสูงที่สุดเนื่องจากได้อาศัยสารสนเทศของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด
3.2.2) การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
การแข่งขันของโลกยุคใหม่ (New Global Competition) การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
คือ คุณภาพกาลังคนมีบทบาทสาคัญในการใช้กลยุทธ์ที่จะเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคใหม่ กล่าวคือ ใน
อนาคตนักลงทุนจะพิจารณากาลังคนที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงกาลังคนในฐานะของแรงงานราคาถูกอีก
ต่อไปและในขณะเดียวกันก็ต่อต้ านการนากาลังคนที่มีคุณภาพมาใช้กับการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่า
และจ่ายค่าจ้างต่า (Ward, 1997: 1-9) เมื่อพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ คุณภาพกาลังคนสามารถ
พิจารณาได้ในมิติของ ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) หรือปริมาณของผลผลิตต่อแรงงาน
(McConnell and Brue, 1989: 77) โดยพิจาณาคุณภาพกาลังคนจากผลผลิตเป็นสาคัญไม่กล่าวถึง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของแรงงาน นอกจากนี้ McConnell and
Brue กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมใดก็ตามที่เพิ่มคุณภาพ (ผลิตภาพ) กาลังคนถือได้ว่าเป็นการลงทุนใน
ทุน มนุ ษย์ โดยการลงทุน ในทุน มนุษย์ที่ส าคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสามัญและการฝึ กอบรม
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ การย้ายถิ่น การหางาน และการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งแนวคิด
ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณภาพกาลังคนกับทุนมนุษย์เป็นแนวคิดที่มีมาก่อนหน้านี้มาช้านาน ดังที่ Adam
Smith กล่าวไว้ในปี ค.ศ.1776 ว่า ทุนมนุษย์ คือ ทักษะ ความคล่องแคล่วทั้งกายภาพ สติปัญญา
จิตใจและวิจารณญาณ ทุนมนุษย์เกิดจากการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคน
ปี ค.ศ.1970 McClellend (อ้างถึงใน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2550: 1) พิจารณาคุณภาพกาลังคนในรูปของสมรรถนะ (Competency) ผ่านการศึกษาพฤติกรรม
ของคนในสั ง คม พบว่ า ประวั ติ ตลอดจนผลทางการศึ ก ษาที่ ดี เ ด่ น ของคนไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั จ จั ย ชี้ วั ด
ความสาเร็จของหน้าที่การงานเสมอไปหากต้องประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
และคุณลักษณะ (Attributes) ที่รวมกันเรียกว่า สมรรถนะ (Competency) ต่อมาในปี ค.ศ.1973
McCleland ตี พิ ม พ์ ง านวิ จั ย ชื่ อ “Testing for Competence rather than Intelligence” ใน
วารสาร American Psychologist สรุปได้ว่า คนที่ทางานที่มีผลงานดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเชาว์ปัญญา

74
เท่านั้น สาหรับการนิยามความหมายของสมรรถนะ Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมาย
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดได้หรือบ่งบอกถึงความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างผลงานที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Lucia and
Lepsinger (1999) และสุกัญญา รัศมีโชติ (2548) ระบุว่าสมรรถนะของแต่ละบุคคลประกอบด้วย 3
องค์ป ระกอบ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลั กษณะ (Attributes) ที่ทาให้
บุคคลนั้นทางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
กว้างขวางในยุคปัจจุบัน และ Ward ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สมรรถนะในปัจจุบันไปไกลกว่าการให้
การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม ทั ก ษะส่ ว นตั ว และทั ศ นคติ ข องก าลั ง คนมี ค วามส าคั ญ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการทางานเป็นทีม (Ward, 1997: 1-9) นอกจากนี้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550: 30) และศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2549) ให้
ความหมายสมรรถนะเพิ่ ม เติ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั น หมายถึ ง ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill)
ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งมีอยู่ในแต่ละบุคคลที่บูรณาการขึ้นมาเป็น
กลุ่มพฤติกรรมจนเกิดเป็นความสามารถอันเด่นชัดที่เพียงพอในการทางานได้อย่างมีมาตรฐานจนงาน
ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ ศิริ ชั ย กาญจนวาสี (2557: 1-12) ดาเนิ นการศึกษาและวิเคราะห์
สมรรถนะสาคัญสาหรับกาลังคนวิชาชีพต่างๆ (Key Competencies) พบว่าสมรรถนะเป็นสิ่งที่สั่งสม
มาจากการศึกษาหรือประสบการณ์และการฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะพฤติกรรมอันเด่นชัดและมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานต่างๆ ได้จนประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี สาหรับสมรรถนะสาคัญของกาลังคน
วิชาชีพที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมกันขององค์กร ทุก
คนที่ดารงตาแหน่งจาเป็นต้องมี ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรร่วมกัน
2) สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะ
ของแต่ละตาแหน่ งงานที่ผู้ ดารงตาแหน่งพึงมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตาแหน่งให้
บรรลุผล
สาหรับการสื่อสารสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีความ
จาเป็น ต้องกาหนดนิย ามเพื่อระบุ มิติ/องค์ประกอบของสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ส มรรถนะที่
ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินระดับคุณค่าของสมรรถนะ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะ คือ กลุ่ม
ผู้บริหารที่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับและถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จขององค์กรในตาแหน่งงาน
ต่างๆ ของวิชาชีพควรเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันระดับความสาคัญของสมรรถนะในตาแหน่งงานต่างๆ
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพ
กาลังคนในมิติของสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge)
(2) ทักษะ (Skills) และ (3) คุณลักษณะ (Attributes) สาหรับความหมายในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
McCleland (1973: 57-83) กล่าวว่า
1) ความรู้ หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล
2) ทักษะ หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทาได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจาจนชานาญ
3) คุณลักษณะ หมายถึง การรับรู้ตนเอง อุปนิสัยและแรงจูงใจ
ส าหรั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2556: 10) ให้ ค วามหมายของ
สมรรถนะไว้ดังนี้
1) ความรู้ หมายถึง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการซึมซับข้อมูลผ่านการเรียนรู้
ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและ/หรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก
2) ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความสามารถใน
การใช้วิธีการเพื่อการจัดการและแก้ปัญหาการทางาน โดยเน้นทักษะดานกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มี
ความคล่องแคล่วและความชานาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
3) คุณลักษะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแสดงออกซึ่ง
ความรู้ ความสามารถทางด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัย ที่เป็นความต้องการของสถาน
ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ)
สาหรับ พัฒนาวดี ชูโต และคณะ (2545: 4) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้
1) ความรู้ หมายถึง การมีความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้ทางานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ การได้มาของความรู้ของบุคคลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ ความรู้หรือความจา ความ
เข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล
2) ทักษะ หมายถึง การมีความชานาญและความสามารถในการปฏิบัติงาน (ทั้ง
ถ้อยคาและการกระทา) ได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกาหนดและปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามมาตรฐานเวลา
ที่กาหนด ทักษะเช่นนี้เกิดจากการฝึกฝนและการสะสมประสบการณ์โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ คือ การ
เลียนแบบ การจัดการตามแบบ การปฏิบัติตามแบบหรือปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงตรง การปฏิบัติตาม
แบบหรือปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และการปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติหรือการมีลักษณะเป็นธรรมชาติ
3) ทัศนคติ หมายถึง การมีความคิดเห็น จิตสานึก หรือลักษณะนิสัยในการทางาน
ที่ดีและมีความเหมาะสม ได้แก่ ความขยัน ความซื่อสัตย์ต่องาน การรู้จักประหยัดวัสดุ การบารุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรและการตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้

76
เพื่อให้ได้มาซึ่งทัศนคติหรือจิตสานึกเช่นนี้มีขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การรับ การตอบสนอง การสร้าง
คุณค่า และการจัดระเบียบ จนถึงขั้นปมซับซ้อนอันเป็นอัตลักษณ์หรือการมีลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล
สาหรับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้
1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจา เข้าใจ หลักการ ทฤษฎี แนวคิด
ข้อเท็จจริง สามารถคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและนาไปใช้ในการแก้ปัญหา สมรรถนะด้านนี้จึงเป็นความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จาเป็นต้องรู้ ต้องเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
2) ทั ก ษะ หมายถึ ง ความสามารถในการลงมื อ ท าหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยความ
คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ สมรรถนะด้านนี้จึงเป็นทักษะการปฏิบัติงานต่างๆ ที่สาคัญและจาเป็น
ต่อประสิทธิผลของงาน
3) บุคลิ กลั กษณะ หมายถึง คุณลั กษณะภายในที่ส าคัญส าหรับแสดงออกเพื่อ
สนับสนุนความรู้ ทักษะ และประสานสัมพันธ์กับบริบทและผู้เกี่ยวข้องจนบรรลุผลเป็นความสาเร็จ
ของงาน
สาหรับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะไว้ดังนี้
1) ความรู้ หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งจากสถาบันการ
ศึกษา สถานฝึกอบรมหรือสัมมนาหรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูล ที่ได้รับจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ
2) ทั ก ษะ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาและฝึ ก ฝนให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยจะต้ อ งใช้
ระยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทั้งนี้ ทักษะถูกแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่
2.1) ทักษะด้านการบริ ห ารหรือจัดการงาน หมายถึง ทัก ษะในการบริห าร
ควบคุมงานเกี่ยวข้องกับระบบความคิด การจัดการการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
2.2) ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึง ทักษะที่จาเป็นในการทางานตาม
สายงานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป
3) คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรู้ เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ความต้องการส่วนบุคคล
กล่าวโดยสรุป “กาลังคนเชิงคุณภาพ” ในมิติของสมรรถนะได้แก่
1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ที่จาเป็นต้องรู้เพื่อให้ทางานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
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2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถและความชานาญในการปฏิบัติงานตาม
คุณภาพและมาตรฐานที่กาหนด
3) คุณลั กษณะ (Attributes) หมายถึง คุณลั กษณะภายในที่ส าคัญที่แสดงออก
เพื่อสนับสนุนความรู้ ทักษะ และการประสานงานการทางานเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
คุณภาพกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน ครอบคลุม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก (Hotel services) ประกอบด้ ว ย แผนกส่ ว นหน้ า (Front Office) และแผนก
แม่บ้ าน (Housekeeping) และ (2) กลุ่ มกาลั งคนวิ ช าชีพให้ บริการด้ านห้ องอาหาร (Restaurant
services) ประกอบด้วย แผนกงานครัว (Food Production) และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Beverage Service) อาเซี ยนกาหนดกรอบความต้อ งการตามมาตรฐานสมรรถนะร่ ว ม
วิชาชีพ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (ศิริชัย กาญจนวาศรี และคณะ, 2557:
111-124) ทั้ ง นี้ จ าแนกเป็ น 2 สมรรถนะ ได้ แ ก่ (1) สมรรถนะร่ ว มในหน้ า ที่ ห ลั ก ( Core
competencies) และ (2) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional competencies)
2) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
Amjad (1985) กล่าวถึง การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ หรือ
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Manpower needed) คือ การประเมินทักษะที่จาเป็นตามความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ ในช่ว งเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ ไม่ควรเกิน 5 ปี และนามาพิจารณาร่ว มกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นความสอดคล้องและความแตกต่างเพื่อนาไปสู่การกาหนด
นโยบายทางการศึกษาและเชื่อมโยงสู่การลงทุนทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนากาลังคนที่
เหมาะสมต่อไป การวิเคราะห์ความต้องการคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ครั้งนี้ ครอบคลุมสมรรถนะตามเกณฑ์สมรรถนะพื้นฐานที่อาเซียนเป็นผู้
ก าหนด ได้ แ ก่ (1) สมรรถนะร่ ว มในหน้ า ที่ ห ลั ก (Core Competencies) (2) สมรรถนะทั่ ว ไป
(Generic Competencies) และ (3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) (ASEAN
Australia Development Cooperation Program, 2014; สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรการท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556) รายละเอียดจาแนกตามกลุ่มกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักมีดังนี้
1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก (Hotel Services)
1.1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1.1) ทางานอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.1.2) ทางานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางสังคม
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1.1.3) ดาเนินการด้านระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยในสุขอนามัย
1.1.4) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในที่ทางาน
1.1.5) ทางานธุรการเบื้องต้นทั่วไป
1.1.6) เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
1.1.7) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานเบื้องต้นทั่วไป
1.1.8) สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.9) คงไว้ซึ่งความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการ
1.1.10) พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง
1.1.11) ส่งเสริมการบริการ สินค้าและการต้อนรับ
1.1.12) จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
1.1.13) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.2) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
1.2.1) สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการสารองห้องพัก
1.2.2) ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
1.2.3) ให้บริการด้านห้องพัก
1.2.4) รักษาข้อมูลด้านการเงินของลูกค้า
1.2.5) ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจการขาย
1.2.6) ดาเนินการตรวจบัญชีภาคกลางคืน
1.2.7) ให้บริการด้านพนักงานขนสัมภาระ
1.2.8) ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
1.2.9) รับโทรศัพท์และโอนสายโทรศัพท์สายเข้า
1.2.10) อานวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
1.2.11) ให้ข้อมูลด้านการบริการในโรงแรม
1.2.12) ให้บริการด้านข้อมูลโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
1.3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
1.3.1) ให้บริการด้านแม่บ้านแก่ลูกค้า
1.3.2) ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องอานวยความสะดวกและ
เครื่องมือต่างๆ
1.3.3) ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องสาหรับลูกค้า
1.3.4) ดูแลรักษาและอานวยความสะดวกการซักผ้า
1.3.5) ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า
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1.3.6) เป็นพนักงานบริการประจาตัวลูกค้า
1.3.7) ทาความสะอาดและดูแลสถานที่และอุปกรณ์ในที่ทางาน
1.4) งานบริการรักษาความปลอดภัย
1.4.1) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน
1.4.2) รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทางานและทรัพย์สิน
1.4.3) ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นทั่วไป
1.4.4) รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและที่ทางานแก่เจ้าหน้าที่
1.4.5) สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก และบริเวณ
อาคารทางาน
1.4.6) รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
1.4.7) จัดการและดูแลผู้มึนเมา
1.4.8) บริการอานวยความสะดวกและจัดเก็บสิ่งของมีค่า
1.4.9) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
1.4.10) วางแผนและดาเนินการอพยพบุคคลต่างๆ ออกจากอาคาร
1.5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
1.5.1) บริการจัดงานต่างๆ
1.5.2) วางแผนและดาเนินกิจกรรมและการรณรงค์ทางการตลาดต่างๆ
1.5.3) ประสานยุทธศาสตร์และกิจกรรมด้านการตลาด
1.5.4) พัฒนาและแสวงหาข้อมูลท้องถิ่นใหม่ๆ
1.5.5) เตรียมการและนาเสนอผลงาน
1.5.6) สร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
1.5.7) พัฒนาและดาเนินการตามแผนธุรกิจ
1.6) งานด้านการบริหารทั่วไป
1.6.1) วางแผนและกาหนดระบบและระเบียบปฏิบัติ
1.6.2) ทางานร่วมกันอย่างดีในงานด้านบริหาร ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
แตกต่าง
1.6.3) บารุงรักษาการลงทะเบียนและระบบจัดเก็บข้อมูล
1.6.4) รวบรวมและนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.6.5) วางแผน จัดการ และดาเนินการประชุม
1.6.6) เตรียมเอกสารทางธุรกิจ
1.6.7) จัดทางานเอกสารด้านต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์
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1.6.8) ออกแบบ เตรียมการและเสนอรายงานด้านต่างๆ
1.6.9) ดูแลตรวจสอบ ควบคุม และสั่งพัสดุคงคลังใหม่
1.6.10) รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าตามระเบียบอย่างปลอดภัย
1.6.11) บริหารจัดการและดาเนินโครงการขนาดเล็ก
1.6.12) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
1.7) การบริหารการเงิน
1.7.1) ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจสาหรับรายการบริการ
1.7.2) ดาเนินธุรกรรมสาหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
1.7.3) รักษามาตรฐานและเอกสารด้านการเงิน
1.7.4) จัดเตรียมใบแสดงสถานะทางการเงิน
1.7.5) ตรวจสอบระเบียบการทางการเงิน
1.7.6) จัดเตรียมและดาเนินการด้านเอกสารเงินเดือน
1.7.7) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน
1.7.8) บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
1.8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.8.1) พัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะ
1.8.2) วางแผนการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
1.8.3) ดาเนินการตามกระบวนการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
1.8.4) ตรวจสอบการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
1.8.5) ดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรม
1.8.6) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
1.8.7) เตรียมการและจัดฝึกอบรม
1.8.8) จัดการฝึกอบกลุ่มย่อย
1.8.9) วางแผนและดาเนินงานฝึกอบรมต่างๆ
1.8.10) จัดระบบการประเมินผลการฝึกอบรม
1.8.11) ดูแลตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผลการฝึกอบรม
1.8.12) ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการประเมิน
1.9) การจัดการทรัพยากร
1.9.1) บริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9.2) ดูแลตรวจสอบและจัดการความสัมพันธ์และความหลากหลาย
ในที่ทางาน
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1.9.3) กากับการปฏิบัติงานประจาในที่ทางาน
1.9.4) ดูแลมาตรฐานการทางานของพนักงาน
1.9.5) ให้ความสนับสนุนวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
1.9.6) จัดการการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.9.7) จัดงานพิเศษต่างๆ
1.9.8) พัฒนาและความคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
1.9.9) การจัดทาตารางการทางานของพนักงาน
1.9.10) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
1.9.11) จัดการด้านทรัพย์สิน
1.9.12) จัดการซื้อพัสดุและสินค้าคงคลังและตรวจสอบรายการสินค้า
1.9.13) จัดการและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.9.14) จัดการการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
1.10) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูดและการฟัง
1.10.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
1.10.2) ตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
1.10.3) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
1.10.4) สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10.5) สนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
ซับซ้อนได้
1.10.6) นาเสนอรายงานสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้
1.10.7) อ่านและเขียนภาษาได้ในระดับสูง
ทักษะการอ่าน
1.10.8) อ่านและตีความวิธีใช้ ข้อเสนอแนะและแผนผังต่างๆ
1.10.9) อ่านบทความและข้อมูลทั่วไปได้
ทักษะการเขียน
1.10.10) เขียนข้อความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้
1.10.11) จัดเตรียมและเขียนจดหมายธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษระดังสูง
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2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร (Restaurant Services)
2.1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
2.1.1) เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
2.1.2) ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการส่งอาหาร
2.1.3) ดูแลรักษาบารุงเครื่องครัวและอุปกรณ์
2.1.4) สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.5) ปฏิบัติตามระเบียบทาความสะอาดในสถานที่ทางาน
2.1.6) พัฒนาความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
2.1.7) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้สะอาดปลอดภัย
2.1.8) คงไว้ซึ่งความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการ
2.1.9) บริหารและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้
2.1.10) จัดการและเตรียมสินค้าอุปโภค
2.1.11) ปฏิบัติการงานธุรการทั่วไป
2.1.12) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.1.13) สนับสนุนสินค้าและการบริการ
2.1.14) อ่านและแปลทิศทางหรือรูปภาพพื้นฐาน
2.1.15) รับและแก้ปัญหาคาติชมจากลูกค้า
2.1.16) จัดเก็บเครื่องครัวและอาหาร
2.1.17) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน
2.1.18) ทางานกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.19) ทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้
2.2) การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.2.1) ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2.2) สร้างและบารุงรักษามาตรฐานการผลิตอาหาร
2.2.3) เตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆ
2.2.4) รักษาและเตรียมอาหารให้ปลอดภัย
2.2.5) ดูแลจัดการการบริการ
2.2.6) วางแผนและควบคุมดูแลรายการอาหาร
2.2.7) วางแผนและเตรียมจัดอาหารบัพฟิตแก่ลูกค้า
2.2.8) จัดเตรียมแซนวิชหน้าต่างๆ
2.2.9) จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์
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2.2.10) จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล
2.2.11) จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ปลอดภัยให้ถูกสุขลักษณะ
2.2.12) จัดเตรียมอาหารเรียกน้าย่อยและสลัด
2.2.13) จัดเตรียมขนมหวานประเภทช็อกโกแลตและลูกกวาด
2.2.14) จัดเตรียมของหวานทั้งร้อนและเย็น
2.2.15) จัดเตรียมเนื้อแล่เป็นชิ้นในขนาดที่กาหนด
2.2.16) จัดเตรียมซุป
2.2.17) จัดเตรียมซอสปรุงรส อาหารและซอสอื่นๆ ในคงคลัง
2.2.18) จัดเตรียมผัก ไข่ และอาหารประเภทแป้ง
2.2.19) เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
2.2.20) เลือกสรร จัดเตรียมและบริการอาหารประเภทพิเศษ
2.2.21) เก็บรักษา จัดเตรียมและบริการเนยแข็ง
2.3) การรับจัดการบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.3.1) ดาเนินงานด้านหลักการและระเบียบการปฏิบัติด้านบริหาร
อาหาร
2.3.2) ออกแบบแนวคิดสาหรับงานสังสรรค์หรืองานสาคัญต่างๆ
2.3.3) ออกแบบเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการด้าน
โภชนาการและวัฒนธรรม
2.3.4) ออกแบบเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
2.3.5) ดาเนินการประกอบการร้านอาหารจานด่วน
2.3.6) เตรียมการประมูลสาหรับการจ้างเหมาการบริการอาหาร
2.3.7) คัดสรรระบบงานบริการด้านอาหารที่เหมาะสม
2.4) ร้านเบเกอร์รี่
2.4.1) จัดการและดาเนินการประกอบการมุมกาแฟ
2.4.2) เตรียมการและจัดวางแสดง petits fours
2.4.3) เตรียมการและจัดวางน้าตาลปั้นสาหรับตกแต่ง
2.4.4) เตรียมการและจัดวางแสดงขนมเค้กอัลมอนด์ (marzipan)
2.4.5) เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
2.4.6) เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
2.4.7) เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเค้กหน้าครีม (torten)
และเค้ก
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2.4.8) จัดเตรียมและทาเค้กและขนมปัง
2.4.9) จัดเตรียมและผลิตสินค้าประเภทยีสต์
2.4.10) จัดเตรียมและผลิตสินค้าเบเกอรรี่
2.5) บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.5.1) ทาความสะอาดบาร์และร้านอาหารให้สะอาดเรียบร้อย
2.5.2) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
2.5.3) รับผิดชอบการบริการแอลกอฮอล์
2.5.4) จัดการอานวยความสะดวกบาร์
2.5.5) จัดเก็บห้องเก็บเหล้า
2.5.6) จัดเตรียมและบริการค็อกเทล
2.5.7) จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์
2.5.8) เตรียมบาร์เครื่องดื่ม
2.5.9) จัดเตรียมห้องครัวและพื้นที่บริการ
2.5.10) จัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
2.5.11) จัดเตรียมที่ไว้ให้ลูกค้าบริการตนเอง Gueridon
2.5.12) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
2.5.13) บริการห้องพัก
2.5.14) บริการแบบ silver
2.5.15) บริการไวน์
2.5.16) จัดเตรียมโต๊ะและอาหารไว้บริการ
2.6) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
2.6.1) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรม
การขาย
2.6.2) พัฒนาข้อมูลท้องถิ่นให้ทันสมัย
2.6.3) ดูแลรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
2.6.4) บริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
2.6.5) จัดการระบบโรงแรมและร้านอาหาร
2.6.6) ส่งเสริมกิจกรรมและวางแผนทางธุรกิจ
2.6.7) จัดเตรียมและนาเสนอการตลาด

85
2.7) การบริหารงานทั่วไป
2.7.1) จัดเตรียม ทาและนาเสนอรายงานต่างๆ
2.7.2) จัดเตรียมและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
2.7.3) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารและระบบสืบค้นเอกสาร
2.7.4) จัดการและส่งเสริมโครงการย่อย
2.7.5) สารวจและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
2.7.6) สารวจ ควบคุมและสั่งสินค้าใหม่
2.7.7) วางแผนและจัดตั้งระบบ
2.7.8) วางแผนและจัดประชุม
2.7.9) จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
2.7.10) ใช้คอมพิวเตอร์ในการทาเอกสาร
2.7.11) รับและดูแลสินค้า
2.7.12) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
2.7.13) ทางานและบริหารงานทั่วไป
2.8) การบริหารการเงิน
2.8.1) ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
2.8.2) รักษาระบบการเงินและบัญชี
2.8.3) จัดการระบบบัญชีภายในงบประมาณ
2.8.4) จัดการบัญชีค่าจ้าง
2.8.5) จัดเตรียมและตรวจดูงบประมาณ
2.8.6) เตรียมรายการสถานะทางการเงิน
2.8.7) เตรียมรายการสถานะทางการเงินไว้เรียกดู
2.8.8) เตรียมรายการจัดซื้อสินค้าไว้บริการ
2.8.9) สารวจรายการอาหารและราคา
2.9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.9.1) วิเคราะห์สมรรถนะตามหน้าที่กาหนด
2.9.2) จัดการประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการทางาน
2.9.3) จัดอบรมและวิเคราะห์
2.9.4) จัดอบรมสาหรับกลุ่มย่อย
2.9.5) พัฒนาและประเมินผลการดาเนินงาน
2.9.6) ประเมินผลการทางานของพนักงาน
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2.9.7) ประเมินประสิทธิภาพการทางาน
2.9.8) ประเมินผลการทางานของการฝึกอบรม
2.9.9) สารวจและประเมินผลอบรมให้มีประสิทธิภาพ
2.9.10) วางแผนการดาเนินงานของพนักงาน
2.9.11) วางแผนระบบการอบรมในโปรแกรมต่างๆ
2.9.12) จัดเตรียมและบริการการอบรม
2.10) การบริหารและความเป็นผู้นา
2.10.1) พัฒนาและจัดการระบบปฏิบัติการได้
2.10.2) จัดตั้งและดูแลรักษาสถานที่ทางานให้ปลอดภัย
2.10.3) เป็นผู้นาและบริหารคน
2.10.4) จัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในที่ทางาน
2.10.5) จัดการข้อกฎหมายสาหรับความร่วมมือทางธุรกิจ
2.10.6) บริหารจัดการทรัพย์สิน/วัสดุอาคาร/โครงสร้างพื้นฐาน
2.10.7) บริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
2.10.8) จัดงานตามโอกาสพิเศษ
2.10.9) จัดเก็บและซื้อสินค้าตามรายการสินค้า
2.10.10) ใช้ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2.10.11) สารวจและจัดการสถานที่ทางาน
2.10.12) สารวจสถานที่ปฏิบัติงานเป็นประจา
2.10.13) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.10.14) สนับสนุนการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
2.10.15) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2.10.16) จัดทาตารางการทางานของพนักงาน
2.11) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูดและการฟัง
2.11.1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระบบปฏิบัติการพื้นฐานได้
2.11.2) โต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.11.3) เริ่มต้นบทสนทนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
2.11.4) สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.11.5) ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
2.11.6) สื่อสารภาษาอังกฤษในการนาเสนองานได้
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2.11.7) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีได้
ทักษะการอ่าน
2.11.8) อ่านและแปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้
2.11.9) อ่านข้อความพื้นฐานหรือสื่อได้
ทักษะการเขียน
2.11.10) อ่านข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ได้
2.11.11) เตรียมจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจได้
3) เอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการวิ เคราะห์ ความต้องการก าลั งคนเชิ ง
คุณภาพ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
เชิงคุณภาพตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน พบว่าคุณภาพกาลังคนวิชาชีพ ท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยมีไม่เพียงพอตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยเฉพาะสมรรถนะด้านภาษาซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนาโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยมีจุดเด่นที่สาคัญ ได้แก่ เจตคติที่
ดีต่อการทางาน มีจิตบริการ มีเมตตา และเอื้ออาทรซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของคนไทยที่ต้องรักษา
ไว้ รายละเอียดการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเชิง
คุณภาพมีดังนี้
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2557: 111-124) พัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน (แผนกแม่บ้าน
6 ตาแหน่ง) ผลการพัฒนาแบบประเมินทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่
และได้ออกแบบตัวชี้วัดตามองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะเพื่อเป็นกรอบของการสร้างเครื่องมือ
ได้แก่ เจตคติต่อการทางานและสมรรถนะภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาดังนี้
1) สมรรถนะบุ คลากรสาขาธุรกิจโรงแรม แผนแม่บ้าน 6 ตาแหน่งในโรงแรม
ระดับกลางทั่วไป ประกอบด้วย (1) ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (2) ผู้จัดการแผนกซักรีด (3) หัวหน้างาน
ดูแลห้องพัก (4) พนักงานซักรีด (5) พนักงานดูแลห้องพัก และ (6) พนักงานทาความสะอาด โดย
ภาพรวมมีเจตคติที่ดีต่อการทางานซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคนไทยอันเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไปว่ามีจิตใจบริการที่ดี มีเมตตา เอื้ออาทร นับเป็นคุณลักษณะสาคัญของไทยอันเป็นที่ยกย่องของ
คนทั่วโลกเป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องดารงรักษาให้ยั่งยืนตลอดไป
2) สมรรถนะด้านต่างๆ ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ ยวสาขาธุรกิจโรงแรมแผนก
แม่บ้านทั้ง 6 ตาแหน่งในโรงแรมระดับกลางทั่วไป เมื่อพิจารณาในภาพรวมยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอ
ตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน อาจจะเป็นเพราะบุคลากรสาขาธุรกิจโรงแรมไทยยังไม่คุ้นเคยต่อ
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สมรรถนะมาตรฐานอันเป็นที่คาดหวังของอาเซียนซึ่งยังไม่เป็นที่รับ รู้รับทราบโดยทั่วไป ประกอบกับ
บุคลากรในสาขาธุรกิจโรงแรมอาจจะยังใหม่ต่อการทดสอบและประเมินสมรรถนะอย่างเป็นทางการ
จึงทาให้อัตราการผ่านการประเมินยังไม่สูงนัก ข้อค้นพบนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรสาขาธุรกิจ
โรงแรม แผนกแม่บ้านของไทยควรจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง
ร่วมอาเซียนเป็นการเร่งด่วน
3) สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาธุรกิจโรงแรม
แผนกแม่บ้ าน 6 ตาแหน่ งงาน ในโรงแรมระดับกลางทั่ว ไป ยังอยู่ในระดับต่าและไม่เพียงพอโดย
ภาพรวมมีจานวนผู้ผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเพียง ร้อยละ 11.18 ซึ่ง
สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคมไทยที่ผ่านมาว่ามาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยทั่วไป ยัง
เป็นรองประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นอุปสรรคปัญหาระดับชาติของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ได้แก่
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งประชาสั มพันธ์ส มรรถนะบุคลากร
วิ ช าชี พ การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วตามมาตรฐานข้ อ ตกลงร่ ว มอาเซี ย นให้ ห น่ ว ยงาน
สถาบันการศึกษา สมาคมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่ ว ยงาน สถาบั น การศึกษาและสมาคมที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นาหลั กสู ตร ปรับปรุงหลั กสู ตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วม
อาเซีย นและจั ดให้ มีการประเมิ น มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิ ช าชีพท่องเที่ยวเป็นประจาอย่ า ง
ต่อเนื่องในทุกภูมิภาค
3) สถาบันการศึกษา สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการ
ท่องเที่ ย วจะต้ องกาหนดมาตรฐานในการพั ฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของนั กศึกษา บุคลากรและ
ผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเร่ งด่วนและกาหนดให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เป็นวาระแห่งชาติ
ในการนี้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสมรรถนะทั่วไปที่มีความสาคัญ
สาหรับบุคลากรวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชื่นชนก โควินท์, ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ และมณี
รัตน์ เอกโยคยะ (2557: 125-132) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากรการท่องเที่ยวในการจัดทาแบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของ
บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวขึ้นตามข้อตกลงด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยว (AACSTP) (แผนกแม่บ้าน 6 ตาแหน่งงาน) การนาร่องประเมินจากสถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม 20 แห่ง จานวน 6 ตาแหน่งๆ ละ 20 คน รวม 120 คน พบว่า (1) สมรรถนะด้าน
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ภาษาอังกฤษของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว สาขาธุรกิจโรงแรมแผนกแม่บ้านในโรงแรมระดับกลาง
ทั่วไปมีสมรรถนะไม่เพียงพอตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียนโดยมีจานวนที่มีผลการประเมินระดับ
ผ่านขึ้นไปเพียงร้อยละ 11.18 ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่า อาจกล่าวได้ว่า ข้อค้นพบนี้ไม่ได้เหนือ
ความคาดหมายของนักวิชาการโดยทั่วไป สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคมมาโดยตลอดว่า การเรียน
การสอนและประสบการณ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน บุคลากรวิชาชีพของไทยยังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร วิกฤตการนี้น่าจะเป็นโอกาสของการกาหนดวาระแห่งชาติสาหรับการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของบุคลากรไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สถานประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษาที่ผลิ ตบัณฑิตการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ควรกาหนดกลยุทธ์ร่วมกันในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ปัจจัยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ, e-learning,
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Social network ต่างๆ
สาหรับการประเมินสมรรถนะของตาแหน่งต่างๆ ในด้านอื่นๆ จากการศึกษาของ
พิสิ ทธิ์ ธงพุดซา (2557: 133-142) เรื่อง การพัฒ นาแบบประเมินสมรรถนะของหัว หน้างานดูแล
ห้องพักตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน พบว่า (1) บุคลากรสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกแม่บ้าน
ตาแหน่งงานหัวหน้างานดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) ในโรงแรมระดับกลางทั่วไป โดยภาพรวมมี
สมรรถนะทั่วไปเพียงพอตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามจานวนผู้สอบผ่านการ
ประเมินสมรรถนะทั่วไปมีร้อยละ 52.39 ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ระดับปานกลางน่าจะมีการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ได้ อี ก กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถานประกอบโรงแรมและ
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวควรร่วมมือกันในการส่งเสริม
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสมรรถนะทั่วไปให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ได้แก่ การจัดระบบ
เอกสารของงานดูแลห้องพัก การส่งเสริมความรู้และทัก ษะของการบริการห้องพัก การบริหารและ
จัดการความขัดแย้ง (2) บุคลากรสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกแม่บ้าน ตาแหน่งงานหัวหน้างานดูแล
ห้องพัก ในโรงแรมระดับกลางทั่วไป โดยรวมมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ตามมาตรฐาน
ข้อตกลงร่วมอาเซียนในระดับต่า เนื่องจากมีอัตราการผ่านประเมิน เพียงร้อยละ 19.05 และร้อยละ
28.57 ตามล าดับ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็ นถึงความจาเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งและเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียนเป็นการเร่งด่วน
ส าหรั บ สมรรถนะหลั ก ของหั ว หน้ า งานดู แ ลห้ อ งพั ก ได้ แ ก่ การท างานร่ ว มกั บ พนั ก งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิผ ล ความสามารถในการท างานภายใต้สิ่ งแวดล้ อ มที่ ลู ก ค้า มีค วามหลากหลายและต่า ง
วัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย สาหรับสมรรถนะตามหน้าที่
ของหัวหน้างานดูแลห้องพัก ได้แก่ ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการให้มีสถานที่มีความ
ปลอดภัย การจัดประชุมติดตาม ควบคุมมาตรฐานของงาน
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นอกจากนี้ จิรานุช โสภา (2557: 143-150) ศึกษา เรื่อง การพัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะของพนั กงานดูแลห้ องพักตามมาตรฐานข้อตกลงร่ว มอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า (1)
บุคลากรสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกแม่บ้าน ตาแหน่ งพนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) ใน
โรงแรมระดับกลางทั่วไป โดยภาพรวมมีสมรรถนะยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน
โดยมีจานวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะระดับผ่านขึ้นไปร้อยละ 30.55 ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในระดับต่า
น่าจะมีการพัฒ นาและส่ งเสริ มให้ มีส มรรถนะสู งขึ้ นได้อีก (2) บุคลากรสาขาธุรกิจโรงแรม แผนก
แม่บ้าน ตาแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับกลางทั่วไป โดยรวมมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียนในระดับต่า สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความจาเป็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่ งและเน้นการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานดูแลห้องพัก
ได้แก่ การทางานกับเพื่อนพนักงานอย่างมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนตามสุขบัญญัติ
และอาชีวะอนามัย การแสวงหาความรู้ในการให้บริการ สาหรับสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสารทาง
โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล การลงบันทึ กในเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างคุณภาพงานบริการ
นอกจากนี้ สมรรถนะตามหน้าที่ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้พักและประสานงานกับ
แผนกอื่นที่เกี่ยวข้องและการทาความสะอาดและปูเตียงอย่างมีมาตรฐาน

ตอนที่ 4 การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนในตอนที่ 4 สามารถจาแนกได้ดังนี้ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
และ (2) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน รายละเอียด
ของแนวคิด ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนมีดังนี้
4.1) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา (Investment in Education) ริเริ่มจากนักวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์คนสาคัญ ได้แก่ Schultz (1961: 1-17) Becker (1964) และ Mincer (1974) ด้วย
ความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติ ผ่าน
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่าใช้ จ่ายหรือการลงทุนกับผลิตภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์และเป็นที่มาของแนวคิดการลงทุนในทุนมนุษย์ (Investment in Human Capital)
ผลการศึ กษา พบว่ าหนึ่ งในการลงทุ น ในทุ น มนุ ษ ย์ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ การลงทุน ทางการศึ ก ษา
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(Investment in Education) (Becker, 1964; McConnell and Brue, 1989: 77) ด้วยสาเหตุการ
ลงทุนทางการศึกษาเป็นการลงทุนที่มีความสาคัญต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนระยะยาว
สร้ า งประโยชน์ ไ ด้ ต ลอดชี วิ ต และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ (Jorgenson and
Fraumeni, 1989: 35-44)
ที่มาของแนวคิดการลงทุนทางการศึกษา สามารถพิจารณาได้จาก 2 แนวคิดสาคัญ ได้แก่ (1)
แนวคิดเกี่ยวกับ ทุนมนุษย์ (Human Capital) และ (2) แนวคิดสมมติฐานการเลื อกสรรกลั่นกรอง
(Screening Hypothesis) หรือหรือแนวคิดเครื่องมือส่งสัญญาณ (Signaling Device) หรือแนวคิดว่า
ด้วยวุฒิบัตร (Credentialism) (Cohn, 1979: 28-30; ปนัดดา บุญชัด, 2544: 5) รายละเอียดดังนี้
4.1.1) แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital)
ทุนมนุษย์เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาช้านานและได้รับการอ้างอิงมาอย่างต่อเนื่อง ที่มา
ของแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2219 จากผลงานในบทความทางวิชาการของ A.C. Pigou
และ John Stuart Mill ในผลงาน ทุนมนุษย์ (Human Capital) ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรมนุษย์
คือ สินทรัพย์ชนิดหนึ่ง” (Rosen, 1987: 682) เมื่อผลงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
ส่งผลให้แนวคิดทุนมนุษย์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและนาไปสู่การกาหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศและต่อมามีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขยายและต่อยอดแนวความคิดดังกล่าว
ความหมายและบทบาทของทุนมนุษย์หากพิจารณาในฐานะของทุนชนิดหนึ่ง ทุนมนุษย์
สามารถจาแนกออกได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ทุนมนุษย์ในฐานะสินทรัพย์ หรือปัจจัยการผลิต
ขององค์การ และกลุ่มที่ 2 ทุนมนุษย์ในฐานะกลไกสาคัญในการพัฒนาตนเองและความเจริญเติบโต
โดยส่วนรวม การนิยามทุนมนุษย์สามารถจาแนกตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทุนมนุษย์ในฐานะสินทรัพย์หรือปัจจัยการผลิตขององค์การ เป็นแนวคิดที่
ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางตามแนวคิดของ Adam Smith (Smith, 1991) นักเศรษฐศาสตร์ชาว
อัง กฤษที่ ตี พิ ม พ์ต ารา ชื่ อ The Wealth of Nations แนวคิ ด ดัง กล่ า วเชื่ อ ว่ า แรงงานที่ ไ ด้รั บ การ
การศึกษา ฝึกอบรมเป็นอย่างดีจนมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด และทักษะ
มากขึ้นจะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้การแบ่งงานกันทา
(Division of Labour) ตามหลักความสามารถ (Specialization) ควบคู่กันไป การศึกษาแม้จะไม่ใช่
ปัจจัยที่เป็น จุดเริ่มต้น ของกระบวนการแต่มีบทบาทเป็นปัจจัยเสริมอีกต่อหนึ่งโดยทาให้แรงงานมี
คุณภาพสูงขึ้นทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและด้านอื่นๆ และยิ่งไป
กว่านั้นการศึกษาช่วยให้บุคคลมีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด รู้จักให้ความช่วยเหลือและมีเหตุผลมากขึ้น
จนไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อได้ง่าย ต่างจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับการศึกษาน้อยหรือไม่
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ได้รั บ การศึกษา กลุ่ มดังกล่ าวนี้ มักจะมีอัตราการเกิดสู งเนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องการวางแผน
ครอบครัวจนก่อให้เกิดปัญหาความอดอยาก หิวโหยเพราะขาดอาหารและไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่าง
ทั่วถึง
แนวคิดของ Adam Smith (Smith, 1991) กล่าวว่า ทุนมนุษย์ หมายถึง คนงานหรือ
กรรมกรที่ได้รับการศึกษาอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้ประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขอย่างแน่ชัด
เหมือนทุนประเภทอื่น เหตุผลที่รวมเอาทุนมนุษย์เข้า เป็นทุนประเภทหนึ่งด้วยความจริงที่ว่า การที่จะ
ได้มาซึ่งคนงานหรือกรรมกร ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยธุรกิจจะต้องจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้แก่เขาในอัตราที่สูง
กว่าปกติ ทั้งนี้ เพื่อชดเชยกับรายจ่ายด้านการศึกษาที่แรงงานต้องจ่ายไปในการเรียนสาขาวิชานั้นๆ ซึ่ง
ผลตอบแทนต่อกระบวนการผลิ ตทุนมนุษย์ก็คือ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ตลอดชี วิ ต ของแรงงานคนนั้น ๆ อย่ า งน้ อ ยจะต้ องเท่ ากั บ รายจ่ ายทั้ ง สิ้ น ที่ จ่า ยในไปใน
การศึกษาของแรงงานคนดังกล่าวจึงจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
Becker (1964) จาแนกทุนมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) เฉพาะเจาะจงหรือระดับจุล ภาค คือ ทักษะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์เฉพาะ
สาหรับนายจ้างหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
2) ภาพกว้างหรือระดับมหภาค คือ ทักษะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนายจ้างทุก
คน เช่น การรู้หนังสือ (Literacy) เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ทุนมนุษย์ในฐานะกลไกสาคัญในการพัฒนาตนเองและความเจริญเติบโต
โดยส่วนรวม นักวิชาการคนสาคัญในกลุ่มนี้ คือ Schultz (1961: 1-17) นิยามทุนมนุษย์ หมายถึง
ความสามารถหลายๆ อย่างที่อยู่ในตัวคน ทั้งที่ติดตัวมาแต่กาเนิดหรือเกิดจากการสั่งสมเรียนรู้ โดยแต่
ละบุ คคลที่เกิดมาจะมียี นส์ เฉพาะของตนเองซึ่งจะเป็นตัว บ่งชี้ถึงความสามารถ ทั้งนี้ คุณลักษณะ
เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม การสร้างและการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องเริ่มจากการศึกษา
และสุขภาพที่เอื้อให้มนุษย์ได้ใช้ความเป็นทุนมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพและสะสมไปเรื่อยๆ อย่างไม่
มีขอบเขตจากัด
ทุนมนุษย์สามารถพัฒนาได้โดยการศึกษาในระบบ การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
การมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโอกาสของงาน การย้ายถิ่นและการมีสุขภาพที่ดี (Jakubauskas and
Palomba, 1973: 15) นอกจากนี้ World Bank (1995) และ Organization for Economic COoperation and Development (2001: 18) กล่าวถึงทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติ ที่อยู่ ในตัว บุ คคลหรือกาลั งแรงงาน ส่ ว นหนึ่งได้มาจากการปรับปรุงสุ ขภาพ โภชนาการ
การศึกษาและการฝึกอบรม และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากประสบการณ์ที่มนุษย์ จะใช้เพิ่มผลิตภาพในการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เศรษฐกิจและสังคม
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ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการผลิตและเป็น
ตัวการสาคัญในการนาเอาปัจจัยการผลิตอื่นๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้น คุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งย่อมมีผลต่อความเจริญของระบบเศรษฐกิจ
ในสมัยก่อนๆ การพัฒนาประเทศหรือการวัดความมั่งคั่งของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมักจะถือเอาความ
อุดมสมบูรณ์ของทุนที่มีตัวตนต่างๆ (Physical Capital) ที่มีอยู่ แต่ในปัจจุบันตระหนักดีว่าสิ่งที่สาคัญ
กว่าหาใช่สินทรัพย์เหล่านั้นไม่แต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ นั่นคือ การพัฒนาประเทศอาจเกิดอุปสรรคและ
ความล่าช้าแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน ถ้าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ด้อยการศึกษา
ปราศจากความชานาญงาน การรับรู้ในวิทยาการต่างๆ ดังนั้น การลงทุนเพื่อช่วยให้ได้ทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่อมเป็นสิ่งที่ทุกประเทศปรารถนา
แนวคิดการการลงทุนในทุนมนุษย์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายโดยนักเศรษฐศาสตร์คน
สาคัญชื่อ Schultz (1961: 1-17) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของทุนมนุษย์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยศึกษาภาวะการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศสหราชอาณาจักรที่ยังคงประสบกับภาวะขาดแคลน
อาหารต่อเนื่องยาวนาน ผลการศึกษาในครั้งนั้นชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้คือ
การมี สุ ข ภาพและการศึ ก ษาที่ ดี ข องประชากร การที่ ป ระชากรได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี จ ะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการผลิตของบุคคลและการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว
ต่อมา Schultz (1971) อธิบายเพิ่มเติมว่า การลงทุนในทุนมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวมนุษย์ ดังนั้น
จึงไม่สามารถซื้อขายได้แต่ก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของค่าจ้างหรือ
เงินเดือนที่บุคคลได้รับและแบ่งกิจกรรมการลงทุนในทุนมนุษย์เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
1) การมีสิ่งอานวยความสะดวกและการบริการทางอนามัย (Health Facilities and
Services) ซึ่งได้แก่ การใช้จ่ายเพื่อให้ประชากรมีพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืน
และมีพละกาลังมากสามารถทางานหนักได้ ทาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีคุณค่า
2) การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน (On-the-job training) ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารเก่ า ๆ ที่ มั ก จะให้
เยาวชนที่อยู่ในวัยทางานไปฝึกการทางานกับสถานประกอบการ (Apprenticeship) หรือการจัดให้มี
การอบรมและฝึกปฏิบัติงานโดยให้บริษัทต่างๆ
3) การให้เข้าเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา
4) การจัดให้มีหลักสูตรการเรียนสาหรับผู้ใหญ่ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
5) การเคลื่อนย้ายของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวไปยังแหล่งที่มีโอกาสได้งาน
หรือมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้น (Job Opportunity)
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Becker (1964) นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในทุนมนุษย์ โดยการวิเคราะห์
ทฤษฎีเ ชิ ง ประจั กษ์ ผ่ า นการลงทุ นทางการศึ กษา การฝึ กอบรม สุ ขภาพ และอื่น ๆ ทั้ง นี้ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า การลงทุนทางการศึกษา (Investment in Education) และการฝึกอบรม (On-theJob Training) เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่สาคัญที่สุดและไม่ได้จากัดอยู่เพียงในสถาบันการศึกษา
เท่านั้น การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่ทางานในสถานประกอบการก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์
เช่ น กั น การฝึ ก อบรมแบ่ งเป็ น สองลั ก ษณะ คื อ แบบทั่ว ไป (General Training) และแบบเฉพาะ
(Specific Training) ซึ่งการฝึ กอบรมแบบทั่ว ไป หมายถึง การฝึ กอบรมทั่ว ไปที่บริษัทจัดหาให้ กับ
ลู ก จ้ า ง เช่ น การอบรมการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในกระบวนการผลิ ต การฝึ ก ฝนการใช้ อ าวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ของบุคลากรในกองทัพหรือการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของแพทย์ฝึกหัด กิจกรรม
เหล่านี้ล้วนมีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน ส่วนการฝึกอบรมแบบเฉพาะเป็นการ
ฝึกอบรมที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากสถานที่ทางาน
กล่าวโดยสรุป แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital) ในฐานะสินทรัพย์หรือปัจจัยการ
ผลิตขององค์กรและในฐานะของกลไกสาคัญในการพัฒนาตนเองและความเจริญเติบโตโดยส่วนรวม
สามารถพัฒนาได้โดยการลงทุนในทุนมนุษย์ (Investment in Human Capital) และการลงทุนในทุน
มนุษย์ที่สาคัญที่สุด คือ การลงทุนทางการศึกษา (Investment in Education) ซึ่งไม่จากัดเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาเท่านั้น การฝึกอบรมให้แรงงานที่ทางานในสถานประกอบการทั้งการฝึกเตรียมเข้า
ทางาน การฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกอบรมเฉพาะอย่างมีส่วนสาคัญในการลงทุนทางการศึกษาทั้งสิ้น
ทั้งนี้ สามารถนิยามการลงทุนทางการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน องค์การ
ภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ไปในการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตของบุคคล อันจะยังประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง องค์การและสังคมโดยรวม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นทั้ง
ค่า ใช้จ่ ายออกไปจริงกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง (ค่าเสียโอกาส) แต่นามารวมเป็นค่าใช้จ่าย นั่น
หมายความถึง การลงทุน ทางการศึกษาถ้าลงทุนมากรายจ่ายในการศึกษาก็สู ง และผู้ ล งทุนย่อม
คาดหวังว่าจะได้คุณภาพของการศึกษาสูง คือ สามารถเพิ่มพูนทุนมนุษย์ในตัวผู้ลงทุนให้สูงขึ้ น และ
ความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการลงทุนทางการศึกษาถือเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์
(McConnell and Brue, 1989: 77)
การลงทุน
ทางการศึกษา

ผลิตภาพ
สูงขึ้น
ภาพที่ 4 การลงทุนในทุนมนุษย์

ที่มา: Cohn, 1979

รายได้
สูงขึ้น
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ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางการศึกษา ผลิตภาพและรายได้
โดยการลงทุนทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นจะนาไปสู่ผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้น จากแนวคิดทุนมนุษย์ที่กล่าว
ว่าการศึกษาทาให้มนุษย์มีผลิตภาพในการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีรายได้สู งขึ้นเช่นกัน
ความสัมพันธ์นี้จะเห็นได้ชัดเจนตามแผนภาพข้างต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาทุกๆ ระดับที่
สูงขึ้นไปจะทาให้มนุษย์มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพราะรายได้ที่สูงขึ้นนั้นอาจจะแสดงให้เห็นว่าการศึกษา
ระดับสูงเป็นเพียงเครื่องกลั่นกรอง (Screening or Filtering Device) ผู้ที่มีความสามารถเข้าไปเรียน
ก็เป็นได้ตามแนวคิดสมมติฐานการเลือกสรรกลั่นกรอง (Screening Hypothesis) ดังนี้
4.1.2) แนวคิดสมมติฐานการเลือกสรรกลั่นกรอง (Screening Hypothesis)
แนวคิดสมมติฐานการเลือกสรรกลั่นกรอง (Screening Hypothesis) หรือ แนวคิด
เครื่องมือส่งสัญญาณ (Signaling Device) หรือ แนวคิดว่าด้วยวุฒิบัตร (Credetialism) เป็นแนวคิดที่
โต้แย้งความสามารถในการผลิตของแรงงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาเสมอไปเนื่องจากนายจ้างไม่
ทราบข้อมูลอื่นใดของแรงงานนอกเหนือไปจากประวัติการศึกษา ดังนั้น ประวัติการศึกษาของแรงงาน
จึ ง เป็ น ตั ว ก าหนดระดั บ ค่ า จ้ า ง แรงงานที่ มี การศึก ษาสู ง จะได้รั บ ค่า จ้ างสู งกว่ าแรงงานที่ มี ระดั บ
การศึกษาที่ต่ากว่าหรือไม่มีการศึกษา ดังนั้น ผลิตภาพแรงงานส่ วนหนึ่งมีที่มาจากสมมติฐานการ
เลื อกสรรกลั่ น กรองจากวุฒิ บั ตร (Arrow, 1973: 193-216) นั่นหมายถึง การศึกษาเปรียบเสมือ น
เครื่องมือในการส่งสัญญาณเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ให้นายจ้าง
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 5
การลงทุน
ทางการศึกษา

ความน่าเชื่อถือ
สูงขึ้น

รายได้
สูงขึ้น

ภาพที่ 5 แนวคิดสมมติฐานการเลือกสรรกลั่นกรอง
ที่มา: Cohn and Geske, 1990
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน สาหรับประเด็นที่แตกต่างจากแนวคิดทุน
มนุ ษย์ กล่าวคือ แนวคิดทุน มนุษย์ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากผลิ ตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นแต่
แนวคิดสมมติฐานการเลือกสรรกลั่นกรอง รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิด ขึ้นจากวุฒิการศึกษา นั่นหมายถึง การ
ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมส่งผลต่อโอกาสและความน่าเชื่อถือ ด้วยแนวคิดดังกล่าว ผู้ประกอบการ
หรือนายจ้างเชื่อว่า แรงงานที่มีการศึกษาสูงกว่าจะมีความสามารถที่มีอยู่เดิมและคุณลักษณะของ
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บุคคล ได้แก่ ทัศนคติ แรงจูงใจและค่านิยมที่เหนือกว่าแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่า นายจ้างจึงใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองแรงงาน การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือในการกลั่น กรองที่มี
ประสิทธิภาพ และยุติธรรมมากกว่าการกลั่นกรองโดยใช้เชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้นในสังคม รวมทั้ง
การศึกษายังเป็นเกณฑ์ที่รวดเร็วและประหยัดกว่าการคัดเลือกแรงงาน แรงงานที่ถูกกลั่นกรองแล้วจะ
ได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า (Cohn and Geske, 1990: 58–59)
เหตุผลที่นายจ้างกลั่นกรองและเลือกแรงงานที่มีการศึกษามากกว่า นอกเหนือจาก
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) แล้ ว การศึกษาช่ว ยสร้างและพัฒ นาลั กษณะพิเศษของ
แรงงาน (Attributes) ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการศึกษามีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ ค่านิยม และ
คุณลักษณะของบุคคลอื่นๆ ดังที่ World Development Report (World Bank, 1980: 47) สรุปไว้
ว่ า การศึ ก ษาให้ ค วามรู้ แ ละช่ ว ยพั ฒ นาการใช้ เ หตุ ผ ล ( Cognitive Effect) ในขณะเดี ย วกั น ก็
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อการทางานและสังคมอีกด้วย (Noncognitive Effect) ซึ่ง
ทั้ ง หมดนี้ ช่ ว ยตั ด สิ น ผลิ ต ภาพและความสามารถในการท างาน รวมกั น เรี ย กว่ า สมรรถนะ
(Competency) ของแรงงานได้ นอกจากนี้ การที่นายจ้างจานวนมากใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
กลั่นกรองเพราะนายจ้างไม่ได้ต้องการความสามารถโดยตรงจากการศึกษาแต่นายจ้างต้องการทัศนคติ
ทักษะในการสื่อสารและความสามารถที่ได้จากการศึกษาโดยอ้อม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายจ้างจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลั่นกรองแรงงานและมี
หลักฐานว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แรงงานที่มีการศึกษาสูงมากกว่าตลอดช่วงอายุการทางาน แต่เมื่อ
แรงงานเข้าทางานแล้ ว นายจ้ างมีห ลักฐานโดยตรงว่าแรงงานมีส มรรถนะในการผลิ ต นายจ้างจะ
พิจารณาจ่ายค่าจ้างให้แรงงานตามสมรรถนะการผลิต ไม่ได้เป็นผลมาจากการใช้การศึกษาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินใจ (Layard and Psacharopoulos, 1974: 985-995)
4.2) แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน (Manpower Capacity Building) หรือการพัฒนา
ทุ น มนุ ษย์ (Human Capital Development) (UMO, 1995: 29-52; Burnett and Patrinos, 1996:
273-276) มีความหมายที่หลากหลายและแตกต่างกัน ไปตามมุมมองและการนาไปใช้แต่โดยสรุปการ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน คือ การมุ่งเสริมให้ “คน” เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
รู้จักพัฒนาตนเอง เติมเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาจากภาครัฐ องค์การใด
องค์การหนึ่งจัดให้หรือการใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการส่ งเสริมให้องค์การหรือประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541: 17; Harbinson, 1973)
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Snell and Bohlander (2007: 282) กล่าวถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน คือ
การมุ่งเน้ น การเลื อกใช้วิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ และประสบการณ์ของ
กาลังคนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาทัศนคติของกาลังคนให้เป็นไปในทางที่ดี มีกาลังใจ รักงาน มีขวัญในการทางาน และ
มีความคิดที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกั บ ทรงพล หนูบ้านเกาะ (2554: 12)
นิ ย ามการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คน หมายถึ ง การให้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
ความสามารถ ความถนัดและทักษะแก่กาลังคน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของกาลั งคนให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านความรู้ ความชานาญและประสบการณ์
สาหรับ ดนัย เทียนพุฒ (2543: 72) ให้ความหมายการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน หมายถึง
การบูรณาการเพื่อใช้การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์กรซึ่งสัมพันธ์กับ
การศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับปรังปรุงบุคคล ทีมและประสิทธิภาพขององค์การ
นอกจากนี้ Dale and Hes (อ้ า งถึ ง ใน สุ ท ธิ นี ศรี ส ะอาด, 2545: 7) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านอาชีพ หมายถึง ความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ถู ก คาดหวั ง ไว้ ค าว่ า “มาตรฐาน” ในที่ นี้ คื อ
องค์ประกอบของขีดความสามารถบวกกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและคาอธิบายขอบเขตงาน
การนิ ย ามความหมายตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้ กั บ ก าลั ง คนเพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต ภายใต้ ม าตรฐานที่ ถู ก คาดหวั ง ไว้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ น าไปสู่ ความเจริ ญก้ า วหน้ าในชี วิต การงานและพั ฒ นาองค์ การ ประเทศชาติ ใ ห้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
Nadler and Nadler (1985) กล่าวถึง แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน มี
ด้ ว ยกั น 3 แนวทาง ได้ แ ก่ (1) การฝึ ก อบรม (Training) โดยเน้ น การเรี ย นรู้ ง านในปั จ จุ บั น (2)
การศึกษา (Education) โดยเน้นการเรียนรู้งานในอนาคต และ (3) การพัฒนา (Development) โดย
เน้นการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแต่มุ่งให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกตามความต้ องการของ
องค์กรหรือประเทศ สาหรับประเทศไทยกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนตามการแบ่ง
ของ Nadler and Nadler (1985) ที่เด่นชัด คือ การศึกษาและการฝึกอบรม เชื่อมโยงโดยตรงกับการ
ลงทุนทางการศึกษา (Becker, 1964 และ United Nations Development Programme, 1997)
การลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้า งขี ด ความสามารถก าลั ง คน สามารถจ าแนกตาม
กิจ กรรมต่า งๆ ได้ ดั งนี้ 1) ก่ อนเข้ าทางานหรือเตรียมเข้าท างาน (Pre-Service Education and
Training) และ 2) ระหว่า งท างาน (In-service Training) (Shultz, 1971; Becker, 1964; Nadler

98
and Nadler, 1985; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2541 และสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน, 2557) รายละเอียดดังนี้
4.2.1) ก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน (Pre-service Education and Training)
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนก่อนเข้าทางานหรือ
เตรียมเข้าทางาน สามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กาลังคนที่ผ่านการศึกษาในระบบ กลุ่มที่
2 กาลังคนที่ผ่านการศึกษานอกระบบ และกลุ่มที่ 3กาลังคนที่ผ่านการอบรมทักษะเฉพาะ (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน, 2541: 12-13) รายละเอียดดังนี้
4.2.1.1) กาลังคนที่ผ่านการศึกษาในระบบ เป็นกลุ่มเยาวชนหรือกาลังคนที่อยู่ใน
ระบบการศึ ก ษา สามารถจ าแนกตามระดั บ ต่ า งๆ ดั ง นี้ (1) ระดั บ ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ ก าลั ง คนที่ ผ่ า น
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงมา (2) ระดับกลาง ได้แก่
กาลังคนที่ผ่านการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ (3)
ระดับสูง ได้แก่ กาลังคนที่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.2.1.2) กาลังคนที่ผ่านการศึกษานอกระบบ เป็นกลุ่มเยาวชนหรือกาลังคนที่ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบได้ ด้วยสาเหตุความยากจน ความด้อยโอกาส หรือสาเหตุอื่น ๆ
กลุ่มบุคคลนี้มีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันและต้องการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถให้
สูงขึ้น ด้วยการศึกษานอกระบบระดับวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานและการมีงานทาที่เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้
4.2.1.3) กาลังคนที่ผ่านการอบรมทักษะเฉพาะ เป็นกลุ่มเยาวชนหรือกาลังคนที่ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้ ด้วยสาเหตุความยากจน ความด้อยโอกาส
หรื อ สาเหตุ อื่ น ๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ที่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ ากว่ า บางส่ ว นที่ มี พื้ น ฐานในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาจนจบ
กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถให้สูงขึ้น ด้วยการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะเพื่อสร้างโอกาสการจ้างงาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจากัดในพื้นฐานการศึกษา จึงมีข้อจากัดในการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนากาลังคนเหล่านี้จึงมักเน้นการให้ความรู้ และทักษะเดี่ยวและประเทศ
ไทยมีกาลังคนในระดับนี้เป็นจานวนมาก
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนก่อนเข้าทางานหรือ
เตรียมเข้าทางานทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเฉพาะมีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกัน คือ การศึกษานาไปสู่รายได้เพิ่มสูงขึ้น ตามแนวคิดทุนมนุษย์และแนวคิดการเลือกสรร
กลั่นกรองตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปรียบเสมือนโครงการหนึ่งที่ผู้เข้ารับการศึกษา
หรื อฝึ กอบรมลงทุน หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายให้ กับโครงการนี้ เพื่อหวังผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต
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องค์กรทางการศึกษาและนักวิ ชาการนิยามการลงทุนทางการศึกษาและแสดงให้เห็นถึงวิธีการลงทุน
ทางการศึกษา สามารถจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล, 2543: 23-26)
1) กลุ่มที่แบ่งการลงทุนทางการศึกษายึดหน่วยของสังคม
1.1) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) จาแนกการลงทุนทางการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็น
ตัว เงินและค่าใช้จ่ ายที่ไม่เป็ นตัว เงิน ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของรัฐ (Expenditure on
public Education) (2) ค่า ใช้ จ่ า ยทางการศึ กษาของเอกชน (Expenditure Private Education)
และ (3) ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)
1.2) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนกหมวดหมู่เกี่ยวกับการลงทุนทาง
การศึกษาหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประกอบด้วย
1.2.1) ค่าใช้จ่ายสถาบัน ได้แก่
1.2.1.1) ค่าใช้จ่ายดาเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน
ค่ า ตอบแทน ค่ า จ้ า ง ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใช้ ส อย ค่ า สาธารณู ป โภค และเงิ น อุ ด หนุ น ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น เงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินต่างประเทศ
1.2.1.2) ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการใช้อาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาแทนที่จะนาไปใช้ในกิจกรรมหรือบริการอื่นๆ
1.2.2) ค่าใช้จ่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่
1.2.2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน
วิชาเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าหนังสือตาราและค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนทุกชนิด
1.2.2.2) ค่าเสียโอกาสทางการศึกษาหรือรายได้นักศึกษาควรได้รับ
จากการทางานในช่วงอายุหนึ่งแทนการเรียน
1.2.2.3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จาเป็นอื่นๆ ในระหว่างการศึกษา ได้แก่
ค่าที่พัก ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล ค่าพักผ่อ น
หย่อนใจ ค่าสมาชิกและค่ากิจกรรมต่างๆ
2) กลุ่มที่แบ่งการลงทุนทางการศึกษาตามประเภทของผู้ลงทุนทางการศึกษา
2.1) Blaug จาแนกการลงทุนทางการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนี้
2.1.1) ค่าใช้จ่ายทางสังคม ได้แก่
2.1.1.1) ค่าใช้จ่ายทางตรงของสังคม คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรของสังคมส่วนรวม แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่
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2.1.1.1.1) ค่าใช้จ่ายดาเนินการ คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในแต่ละปี ประกอบด้วยรายการต่างๆ คือ เงินเดือนค่าจ้าง
อาจารย์ผู้สอน เงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าตอบแทน
2.1.1.1.2) ค่าใช้จ่ายทรัพย์สิน คือ ค่าใช้จ่ายในสิ่งก่อสร้าง
อาคารและที่ดิน ทรัพย์สินเหล่านี้ไม่อาจใช้ให้หมดไปในระยะสั้น ประโยชน์ของทรัพย์สินเกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลานานและต่อเนื่อง
2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของสังคม คือ ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเสีย
โอกาสของสังคมที่จะได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ
2.1.2) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ได้แก่
2.1.2.1) ค่าใช้จ่ายทางตรงส่วนบุคคล คือ ต้นทุนที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรของส่วนบุคคลในการศึกษา ได้แก่
2.1.2.1.1) ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียม
2.1.2.1.2) ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ค่ า หนั ง สื อ
อุปกรณ์การศึกษาและค่าเครื่องแต่งกาย
2.1.2.2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนบุคคล คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
บุคคลที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาแทนที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้
2.2) Sheehan จาแนกการลงทุนทางการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนี้
2.2.1) ค่าใช้จ่ายทางสังคม คือ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่รัฐเป็นผู้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
2.2.2) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล คือ ค่าใช้จ่ายที่แต่ละบุคคลจะต้องให้แก่สถาบัน
ที่เข้ารับการศึกษา ได้แก่
2.2.2.1) ค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จ่าย
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าพาหนะเดินทางไปศึกษา ค่าสมุดหนังสือ
2.2.2.2) ค่า ใช้จ่ า ยทางอ้อ ม หรื อ ค่ า เสี ย โอกาส คื อ การสู ญ เสี ย
รายได้เนื่องจากใช้เวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนแทนที่จะใช้เวลาในช่วงนั้น ไปทางานเพื่อหารายได้
ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่จะได้รับรายได้
2.3) Kamat จาแนกการลงทุนทางการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนี้
2.3.1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายขณะที่ศึกษาอยู่
ในสถานศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึ กษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเสื้อผ้า
และค่าเสียโอกาสในการทางาน
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2.3.2) ค่าใช้จ่ายสถาบัน ได้แก่
2.3.2.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างอาคาร
เรียน ค่าใช้จ่ายในด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
2.3.2.2) ค่า ใช้ จ่า ยด าเนิ นการ ได้ แก่ ค่ าใช้ จ่า ยประจ าปี ที่ใ ช้เ พื่ อ
ดาเนินกิจการของสถาบันการศึกษา
3) กลุ่มที่แบ่งการลงทุนทางการศึกษาตามลักษณะการจ่ายไปในการศึกษาจริง
3.1) Perlman แบ่งประเภทค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนี้
3.1.1) ค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่
3.1.1.1) ค่าใช้จ่ายทางตรงส่วนบุคคลหรือค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาเป็นผู้
จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าตาราเรียน ค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าเดินทางและค่ากิจกรรม
3.1.1.2) ค่าใช้จ่ายทางตรงของสังคมหรือค่าใช้จ่ายที่ชุมชนจ่ายให้แก่
การศึกษา ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินเดือนครู อาจารย์ ภารโรง
3.1.2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือค่าเสียโอกาส ที่เกิดจากการที่บุคคลนาเวลา
มาเรียนหนังสือแทนที่จะไปทางานทาให้เสียโอกาสด้านรายได้ที่จะได้รับหรือรายได้ที่เสียไป
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนสามารถสรุปตาม
ประเด็นของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การลงทุนทางการศึกษา (Investment in Education)
ต้นทุนสังคม (Social Cost)
- ค่าใช้จ่ายดาเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และ
ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค
ทางตรง - ค่าใช้จ่ายทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา
หรือค่าเสียโอกาสในการใช้อาคารสถานที่
และครุภัณฑ์
- ค่าเสียโอกาสของสังคม ได้แก่ รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก่อนหักภาษีที่เสียไปเนื่องจากการศึกษา
ทางอ้อม
ต่อแทนการเข้าทางานของประชากร

ต้นทุนบุคคล (Private Cost)
- ค่าใช้จ่ายที่ผู้เรียนจ่ายให้แก่สถาบัน
ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จ่ายให้สถาบัน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาส่วนตัวผู้เรียน
ได้แก่ ค่าตาราเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า
เดินทาง ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
ของทางสถาบัน
- ค่าเสียโอกาสของบุคคล ได้แก่ รายได้
หลังหักภาษีที่เสียไปเนื่องจากการศึกษา
ต่อแทนการเข้าทางาน
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4.2.2) ระหว่างทางาน (In-service Training)
การพั ฒ นาก าลั ง คนระหว่ า งท างานเป็ น การให้ ก ารศึ ก ษาหรื อ การฝึ ก อบรมเพื่ อ
ยกระดับ (Upgrading) ขีดความสามารถที่จาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงในแต่ละอุตสาหกรรมและเพื่อ
พัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกเพื่อภาคการผลิตที่
จะแข่งขันในอนาคตโลกได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนงานหรืออาชีพ (Retraining) อีกด้วย (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2541: 13)
กาลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงานจานวนไม่น้อยใช้โอกาสในระหว่างปฏิบัติงาน ศึกษา
ค้ น คว้ า และเรี ย นรู้ เ รื่ อ งต่ า งๆ อั น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรทุ่นแรงต่างๆ ที่ทันสมัย ทั้งในส่วนที่เป็นเทคนิคที่ทันสมัยและการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้รวดเร็ว คล่องตัวยิ่งขึ้น ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ ประเด็นแรงงาน
สามารถเพิ่มทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นผลให้แรงงานนั้นมีผลิตภาพสูงขึ้น
และเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตจากแรงงานนั้นๆ ให้สูงขึ้นในอนาคตและนามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น
การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คน
ระหว่างทางาน พิจารณาในประเด็นเมื่อกาลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงานสามารถเพิ่มผลิตภาพได้จากการ
เรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้นเองแล้ว ถ้าหากหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้จัดให้มีการฝึกอบรมในระหว่าง
การปฏิบัติงานนั้นๆ โดยตรง ย่อมเป็นผลดีในแง่ที่จะเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในอนาคตเช่นเดียวกัน
และการฝึกอบรมในระหว่างการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปเพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย
และหน่วยธุรกิจเองย่อมหวังได้ในอนาคตของแรงงานนั้นๆ ว่าการที่แรงงานนั้นๆ จะสามารถทางานได้
อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น รอบรู้มากขึ้น ผลิตภาพที่สูงขึ้นย่อมส่งผลในทางการเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอน
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสาหรับการฝึกอบรมต้องรวมถึงเวลาที่ต้องเสียไปในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ การ
อบรมและของผู้ ที่ ให้ การอบรม ตลอดจนเครื่องมื อ เครื่องใช้ และวัส ดุอุปกรณ์ต่ างๆ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม กล่าวคือ เป็นต้นทุนในรูปที่ว่า แรงงานหน่วยนั้นหรือเครื่องมือ เครื่องใช้นั้นๆ หรือแม้แต่
เวลาที่ใช้ในการอบรมนั้นๆ อาจจะนาไปใช้ในการผลิตอื่นๆ ได้ ถ้าหากไม่ใช้แรงงาน เครื่องมือ และ
เวลานั้นๆ ไปในการฝึกอบรม นั่นหมายถึง ค่าเสียโอกาส (Mincer, 1962: 50-80)
Becker (1975: อ้างถึงใน บุญคง หันจางสิทธิ์, 2543: 232-233) แบ่งการฝึกอบรม
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมโดยทั่วไป (General Training) กับการฝึกอบรมเฉพาะ
อย่าง (Specific Training)
1) การฝึ กอบรมโดยทั่ว ไป คื อ การฝึ กอบรมที่ มิได้ เฉพาะเจาะจงงานใดงานหนึ่ ง
โดยเฉพาะแต่เป็นการฝึกอบรมเพื่อจะสร้างเสริมความรู้กว้างๆ และเป็นการสร้างประสบการณ์สาหรับ
งานทั่วๆ ไป ผู้รับการฝึกอบรมหรือพนักงานบริษัทสามารถนาเอาความรู้นั้นๆ ไปใช้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองได้และสามารถนาไปใช้ในการทางานในหน่วยธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย
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2) การฝึกอบรมเฉพาะอย่าง คือ การฝึกอบรมที่จาเป็นสาหรับงานใดงานหนึ่งของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ โดยปกติแล้วการฝึกอบรมประเภทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
หรือหน่วยงานมากกว่าตัวพนักงานเอง เพราะงานดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะและใช้อยู่ในหน่วยงาน
นั้นเท่านั้น ถ้าพนักงานย้ายไปทางานกับบริษัทอื่นก็แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์กับความรู้และความ
ชานาญที่ได้ฝึกอบรมมา การฝึกอบรมประเภทนี้มักจะเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานเฉพาะอย่าง
การฝึกอบรมทั้งสองประเภท บริษั ทต่างๆ มักจะฝึกอบรมแบบเฉพาะอย่างมากกว่า
การฝึกอบรมทั่วไป เพราะผลประโยชน์ตกอยู่กับบริษัทโดยตรง ส่วนการฝึกอบรมทั่วไปผู้ฝึกจะได้
ประโยชน์มักปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานไปฝึกอบรมเองและเสียค่าใช้จ่ายเอง
สาหรับการวิเคราะห์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
ระหว่างทางาน เทียนฉาย กีระนันทน์ (2519: 38-52) วิเคราะห์โดยตั้งข้อสมมติให้ตลาดแรงงานและ
ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หน่วยธุรกิจจะจ้างแรงงานไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีที่
หน่วยธุรกิจ ไม่มีการจัดฝึกอบรมให้กับแรงงาน ตลาดแรงงานจะเป็นตัวกาหนดอัตราค่าจ้าง หน่วย
ธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากาไรสูงสุดจะอยู่ในดุลยภาพเมื่อผลผลิตหน่วยสุดท้ายเท่ากับอัตราค่าจ้าง
พอดีหรือเมื่อรายรับหน่วยสุดท้ายเท่ากับรายจ่ายหน่วยสุดท้ายพอดี นั่นคือ
MP = W
โดยที่ W คือ อัตราค่าจ้าง และ MP คือ ผลผลิตหน่วยสุดท้าย
หน่ ว ยธุร กิจ จะไม่ค านึ งถึ งสภาพแรงงานในปัจ จุ บัน และในอนาคต เพราะเหตุ ว่ า
แรงงานจะได้รับการจ้างเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและอัตราค่าจ้างกับผลผลิตหน่วยสุดท้ายก็เป็น
อิสระต่างจากพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น สามารถตั้งข้อสมมติได้ว่า แรงงานจะ
สร้างผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่แน่นอนจานวนหนึ่ง (เมื่อปัจจัยการผลิตอย่างอื่นคงที่) และจะได้รับค่าจ้าง
ที่แน่นอนจานวนหนึ่งในแต่ละระยะเวลา นั่นคือ
MPt = Wt
หน่วยธุรกิจพิจารณาถึงการฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรมในกรณีที่รายรับของหน่วย
ธุรกิจในอนาคตสูงขึ้นหรือรายจ่ายของหน่วยธุรกิจในอนาคตจะต่าลง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ฝึกอบรมนั้น และเป็นที่เชื่อได้ว่าการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานนั้นย่อมจะมีผลต่อรายรับและรายจ่าย
ของหน่วยธุรกิจในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงระดับนี้ พบว่า ในแต่ละช่วงเวลา รายจ่ายไม่ต้องเท่ากับ
อัตราค่าจ้างและรายรับไม่จาเป็นต้องเท่ากับผลผลิตหน่วยสุดท้าย แต่รายรับและรายจ่ายระหว่างแต่
ละช่วงเวลาย่อมมีความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้น สภาวะดุลยภาพก็สามารถเขียนเป็นรายรับทั้งหมดและ
รายจ่ายทั้งหมดในมูลค่าปัจจุบัน ดังนี้
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 Rt  n 1  Et 
 


t 1 
t 1 
t 1  (1  r )
 t 1  (1  r ) 
n 1

โดยที่
Et =
Rt =
r =
n =

เป็นรายจ่ายในการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลา t ปี
เป็นรายรับจากการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลา t ปี
เป็นอัตราลด
เป็นจานวนช่วงระยะเวลา (t = 1, 2, 3,……., n)

กรณีที่ผลผลิตหน่วยสุดท้ายและอัตราค่าจ้างในแต่ละช่วงระยะเวลาเดียวเท่ากันแล้ว
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะเท่ากับกระแสอัตราค่าจ้าง คือ
 MPt  n 1  Wt 

 (1  r )t 1     (1  r )t 1 
t 1 
 t 1 

n 1

ถ้าหากหน่วยธุรกิจจัดให้มีการฝึกอบรมในช่ วงระยะเวลาแรก คือ เมื่อ t = 1 และถ้า
ให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมดนั้น เท่ากับ K รายจ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาแรกจะเท่ากับ W0 + K
ส่วนรายจ่ายของหน่วยธุรกิจนั้น ในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปก็จะเท่ากับอัตราค่าจ้างใน
แต่ละช่วงเวลาที่เหลือและทานองเดียวกัน รายรับของหน่ว ยธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ก็คือ ผลผลิต
หน่วยสุดท้ายของแต่ละช่วงเวลาที่เหลือแล้วนั่นเอง สามารถพิจารณาจากสมการ
n 1
n 1
 MPt 
 Wt 
MP0   

(
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K
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t 1 
t 1 
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กาหนดให้
n 1

G
t 1

MPt  Wt
(1  r )t

ดังนั้น สามารถเขียนสมการใหม่ได้ ดังนี้
MP0 + G = W0 + K
เป็นที่น่าสังเกตว่า การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (K) นั้น ยังไม่ได้รวมค่าเสีย
โอกาสของเวลาที่ใช้ไปในการฝึกอบรม สมมติให้
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MP 0

เป็นผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่น่าจะผลิตได้ถ้าไม่มีการฝึกอบรม และ

MP0

เป็นผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่ผลิตจริงๆ ในระหว่างที่มีการฝึกอบรม

ดังนั้น ผลต่าง คือ ค่าเสียโอกาสของเวลาที่ใช้ไปในการฝึกอบรมและถ้าให้ C เป็น
ต้นทุนทั้งหมดหรือผลรวมของค่าเสียโอกาสนี้ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด สามารถเขียน
สมการใหม่ได้ดังนี้
MP 0  G  W0  C

เมื่อ C เป็นตัวแสดงค่าของผลได้สุทธิของหน่วยธุรกิจจากการจัดฝึกอบรมระหว่าง
ปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น ส่วนต่างระหว่าง G และ C จึงแสดงความแตกต่างระหว่างผลได้และต้นทุน
ของการฝึกอบรม
อย่างไรก็ดีการพิจารณาเรื่องการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนระหว่างทางาน ประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ ผลของการลงทุน ตามปกติการฝึกอบรม
นั้นเป็นที่หวังได้ว่าจะส่งผลในทางยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตในอนาคตหรือยกระดับผลผลิต
หน่ ว ยสุ ดท้ายของแรงงานหน่ ว ยที่ได้รับ การฝึ กอบรมเท่านั้น จึ งเป็นที่สั งเกตว่ า เมื่อแรงงานเป็ น
แรงงานที่ มีความรู้ แ ละทัก ษะ กล่ า วคือมี ผ ลิ ต ภาพสู งขึ้น จากการฝึ กอบรมจะได้ใ ช้ประโยชน์จาก
ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้นนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยธุรกิจเดิมที่มีการฝึกอบรมหรือไม่ กรณีที่
ปรากฏว่าภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วแรงงานจะลาออกไปทางานในหน่วยธุรกิจอื่น หน่วยธุรกิจเดิม
ก็ไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ และกลับจะเสียโอกาสด้วย แต่ตรงกันข้ามธุรกิจใหม่นั้นจะได้รับประโยชน์จาก
แรงงานที่มีผลิตภาพสูงขึ้น โดยไม่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอีก สาหรับการฝึกอบรมทั่วไป จึงหมายถึง
การฝึกอบรมที่จะส่งผลในการยกระดับผลผลิตหน่วยสุดท้ายในธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกันและเท่ากัน
การที่ตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานในหน่วย
ธุรกิจใดๆ ขึ้นอยู่กับผลผลิตหน่วยสุดท้ายในหน่วยธุรกิจอื่นๆ ด้วย หรือธุรกิจที่จัดการฝึกอบรมแก่
แรงงานจะมีผลผลิตหน่วยสุดท้ายและอัตราค่าจ้างแรงงานในอนาคตสูงขึ้นเป็นผลมาจากการฝึกอบรม
โดยทั่วไป หน่วยธุรกิจที่จัดการฝึกอบรมนี้จะได้ผลบางส่วนก็ต่อเมื่อผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่จะเพิ่มขึ้น
นั้นเพิ่มสูงกว่าอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การฝึกอบรมโดยทั่วไปอย่างสมบูรณ์จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทุกๆ หน่วยโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผลผลิตหน่วยสุ ดท้ายในอนาคตของทุกๆ
หน่วยธุรกิจจะสูงขึ้นโดยเท่าเทียมกันด้วยอัตราค่าจ้างเช่นเดียวกัน คือ จะสูงขึ้นเท่ากับผลผลิตหน่วย
สุดท้ายที่เพิ่มขึ้นนั้นและผลสุทธิ คือ หน่วยธุรกิจที่จัดการฝึกอบรมนั้นจะไม่ได้รับผลได้ใดๆ จากการ
ฝึกอบรมโดยทั่วไปเลย
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ด้วยเหตุนี้ การที่หน่วยธุรกิจจะจัดการฝึกอบรมโดยทั่วไปก็ต่อเมื่อหน่วยธุรกิจนั้นไม่ได้
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการฝึกอบรมโดยทั่วๆ ไป แรงงานผู้รับการฝึกอบรมก็เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรมเสี ย เอง เพราะแรงงานนั้นหวังค่าจ้างแรงงานที่อาจจะสู งขึ้นในอนาคต
เพราะฉะนั้น แรงงานที่รับการฝึกอบรมโดยทั่วไปเท่านั้นจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและรับ
ผลได้จากการฝึกอบรมโดยทั่วไปนั้น
เมื่อผลผลิ ตหน่ ว ยสุ ดท้ายและอัตราค่าจ้างในอนาคตอันเป็นผลจากการฝึ กอบรม
โดยทั่วไปนั้นจะสูงขึ้นโดยเท่าเทียมกันแล้ว MPt จะต้องเท่ากับ Wt ในช่วงระยะเวลาที่ t = 1, 2, 3……,
n-1 นั่นคือ
n 1

G
t 1

MPt  Wt
0
(1  r )t

เพราะฉะนั้นจากสมการ MP 0  G  W0  C จะเหลือ
MP 0  W0  C

หรือ
W0  MP0  C

นั่นคือ อัตราค่าจ้างแรงงานของแรงงานที่รับการฝึกอบรมจะไม่เท่ากับผลผลิตหน่วย
สุดท้ายที่ผ ลิตได้ (MP0) แต่จ ะน้อยกว่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่ผ ลิตได้เท่ากับต้นทุนทั้งหมดในการ
ฝึกอบรมโดยทั่วไป หรือกล่าวได้ว่าแรงงานแต่ละหน่วยจะเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโดยทั่วไปเอง
ด้วยการยอมรับอัตราค่าจ้างที่ต่ากว่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายและอัตราค่าจ้างที่แรงงานยอมรับนี้ก็จะต่า
กว่าอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ ณ ที่อื่นๆ
หน่วยธุรกิจที่ประสงค์แสวงหากาไรสูงสุดในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะไม่
เป็นผู้รับภาระต้นทุนของการฝึกอบรมโดยทั่วไปและคงจ่ายค่าแรงงานแก่บุคคลผู้รับการฝึกอบรม
เท่ากับอัตราค่าจ้างของตลาดแรงงานเท่านั้น ถ้าหากว่าหน่วยธุรกิจจะยอมรับภาระต้นทุนการฝึกอบรม
โดยทั่วไป แรงงานจานวนมากปรารถนาที่จะรับการฝึกอบรมโดยทั่วไปและจะมีแรงงานน้อยมากที่จะ
ลาออกจากงานนั้นในระหว่างระยะเวลาของการฝึกอบรม เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตที่เป็นแรงงาน
สูงมาก และต้องยอมรับการสูญเสียถ้าหากแรงงานนั้นลาออกไปทางานอื่นในภายหลังและแรงงานที่
ลาออกนั้นจะไปสร้างการประหยัดภายนอกให้กับหน่วยธุรกิจอื่นที่ตนไปทางานใหม่ ทั้งนี้เพราะหน่วย
ธุรกิจใหม่นั้นได้แรงงานที่มีผลิตภาพสูงฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่อย่างใด หน่วย
ธุรกิจเดิมที่จัดให้มีการฝึกอบรมจะเสียเปรียบและจะทาให้ได้รับผลกาไรน้อยกว่าหน่วยธุรกิจอื่นๆ ส่วน
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หน่วยธุรกิจที่ยอมรับภาระสาหรับการฝึกอบรมและยังคงจ่ายค่าแรงในอัตราค่าจ้างที่ต่ากว่าอัตรา
ค่าจ้ างตลาดแก่แรงงานที่รั บการฝึกอบรมนั้นด้ว ยแล้ วจะอยู่ในฐานะด้อยเพราะว่าจะเป็นที่ดึงดูด
ผู้ปรารถนาจะรับการฝึกอบรมโดยทั่วไปนั้นๆ และจะขาดแคลนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมในที่สุด
กล่ าวโดยสรุ ป การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามแนวคิดของ Becker (1964), Schultz (1971), Nadler and Nadler
(1985), Burnett (2014) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (2541) และสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (2557) สามารถจาแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ผู้ลงทุนทางการศึกษา
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (2) รูปแบบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ ก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน
(Pre-service Education and Training) และระหว่างทางาน (In-service Training)

ตอนที่ 5 ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตอนที่ 5 เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตอนนี้เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ “กลยุทธ์” (Strategy) และเพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ทั้งนี้สามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนต่อไป รายละเอียดการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาแนกได้ดังนี้ (1) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ และ (2) แนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
5.1) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ ภาษาอังกฤษใช้ศัพท์คาเดียวกับ คือ Strategy มาจากรากศัพท์
ภาษากรี ก ที่ ว่ า Straegia แปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษ คื อ Generalship เป็ น ศั พ ท์ วิ ช าการทางทหาร
แปลว่า การบัญชาการกองทัพ หรือ การนาทัพ โดยมียุทธวิธีเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับกลยุทธ์
นั้นๆ (Fidler, 2002: 9) โดยนั ยของความหมาย คาว่า ยุทธศาสตร์ มีนัยกว้างและเป็นการมองใน
ภาพรวม (มหภาค) มากกว่า คาว่า กลยุทธ์ ซึ่งเป็นการมองในความหมายที่แคบกว่า (จุลภาค) หรือ
มองเฉพาะเรื่อง ดังนั้ น กลยุทธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเรียกที่
แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันมีการนา คาว่า ยุทธศาสตร์ มาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายระดับและหลาย
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สถานการณ์ แ ละบ่ อ ยครั้ ง ก็ พ บว่ า มี ก ารใช้ ค าว่ า กลยุ ท ธ์ ด้ ว ยนั ย ความหมายที่ ค ล้ า ยกั บ ค าว่ า
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับองค์กร (พิบูล ทีปะทาล, 2546: 25)
การนิ ยามความหมายความหมายของคาว่า กลยุทธ์ Johnson and Scholes (1999: 10)
กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ แนวทาง (direction) และขอบเขต (Scope) ขององค์กรในระยะยาวที่จะสร้าง
ความได้เปรียบภายใต้ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดและบรรลุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ Certo and Peter (1991: 17) กล่าว
ว่า กลยุทธ์ คือ แนวทางการดาเนินงานที่คาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
สอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ (2546: 154) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ วิธีที่ชาญฉลาดที่ผู้บริหารคิดได้ ซึ่งวิธี
ดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดจนบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539: 108)
กล่าวว่า กลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการ อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสม
กับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในระยะยาว นอกจากนี้ สมพร สังข์นิ่ม (2546: 4142) กล่ าวถึง กลยุ ทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ว างไว้ โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายในขององค์กร มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์เหนือความคาดหมาย
ยกระดับความสาเร็จการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรแบบก้าวกระโดด เน้นการใช้นวตก
รรมสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดใหม่ๆ ดังนั้น กลยุทธ์จึงมักจะต้องอาศัยวิธีการที่พยายามไม่ให้เหมือนใคร
ไม่ให้ใครเหมือน แปลกแหวกแนว ไม่มีใครคาดคิด การกาหนดกลยุทธ์ที่ดีต้องพยายามให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในระดั บ การเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ (Paradigm Shift) หรื อ เกิ ด นวตกรรม
(Innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ สาหรับ Learmed et al. (1973: 107) ให้ความหมายของ
กลยุทธ์ หมายถึง แบบของวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายหลัก รวมทั้งแผนงานต่างๆ
ที่จะช่วยให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายต่างๆ ได้
สาหรับ Mintzberg (1994: 23–32) ให้ความหมาย กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้
1) กลยุทธ์ คือ แผน หมายถึง กิจการทั้งหลายกาหนดกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่ งที่กาหนด
ทิศทางหรือเป็นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตหรือวิธีทางในการที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งเพื่อให้ไปถึงที่หมายได้รวดเร็ว
2) กลยุทธ์ คือ รูปแบบ หมายถึง แบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลาและชี้ให้เห็นว่าการวางแผนงานในอนาคตจาเป็นต้องคานึงถึงวิวัฒนาการ
ขององค์กรที่สืบเนื่องจากอดีตและขณะเดียวกันบทบาทของผู้บริหารในการวางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถหรือความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วยเพราะในหลายกรณีเจตนารมณ์
เชิงกลยุทธ์หรือสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจจะทาอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความชานาญด้านต่างๆ
ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติงานจนกลายเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นได้จริง
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3) กลยุทธ์ คือ การกาหนดฐานะหรือตาแหน่ง หมายถึ ง การเน้นไปที่ความสาคัญของฐานะ
หรือตาแหน่งของกิจการในสนามแข่งขัน ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่เสนอออกไปต้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท หรือแต่ละตลาด
4) กลยุ ทธ์ คือ มุม มอง หมายถึง การเน้ น ความส าคัญ ของการพิ จ ารณาที่ ส ภาพแท้ จ ริ ง
ภายนอกองค์กร คือ คุณลักษณะที่น่าจะเป็นขององค์กร ดังนั้น มุมมองจึงหมายถึงวิธีการดาเนินงานที่
ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน
5) กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมากในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือการแข่งขัน สิ่งที่ทุกคน
ต้องการ คือ การเอาชนะ ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องวางกลยุทธ์โดยคานึงถึงการใช้อุบายในการดาเนินงาน ไม่
ว่าจะเป็นกุศโลบาย หรือเล่ห์เหลี่ยม หรือกลวิธี เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้
นอกจากนี้ Mintzberg กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรหนึ่งๆ ไม่จาเป็นต้องคานึงถึง
ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ใ นความหมายทั้ ง 5 ด้ า น แต่ ล ะกลยุ ท ธ์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์
สามารถเลือกใช้ความหมายทั้ง 5 ด้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริง
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางการดาเนินงานเชิงรุกระยะยาวที่จะ
สร้างความได้เปรียบตามสภาพแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและ
บรรลุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ กลยุทธ์มีความสาคัญต่อกระบวนการวางแผน
ด้วยกลยุทธ์เป็นตัวกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายหลังการ
กาหนดนโยบายและพันธกิจ ทั้งนี้ กลยุ ทธ์เป็นแนวทางทั่วๆ ไปที่สามารถแปลงไปสู่ยุทธวิธี (Tactics)
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางที่วางไว้ (King and Cleland, 1978)
กลยุทธ์เป็นการกาหนดทิศทางและการกาหนดโครงร่างงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัย
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และยุทธวิธี (Tactical) สาหรับการพัฒนากลยุทธ์ ผู้วางกลยุทธ์
ต้องตอบคาถามว่าจะผลิตอะไร จะให้บริการตลาดไหน การปฏิบัติการที่ใช้คืออะไร จะแข่งขันอย่างไร
เพื่อตอบคาถามเหล่ านี้ ผู้ กาหนดกลยุทธ์จะพิจารณาแผนเพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ช่ว ยให้ องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด กลยุทธ์ไม่ใช่การวางแผนที่คงที่ เนื่องจากต้องมี
การพัฒ นาเมื่อมีการปฏิบั ติ กลยุ ทธ์ต้องมีการปรับตัว ตามเวลาเพื่อให้ ส ามารถบรรลุ เป้าหมายได้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539: 109) สาหรับ
บทบาทของกลยุทธ์กับการศึกษา Forojalla (1993: 94-95) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาระบบการศึกษาสิ่ง
ที่สาคัญ คือ การกาหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาโดยมีกระบวนการทางยุทธวิธี
(Tactical) เป็นองค์ประกอบเพื่อเป้าหมายการบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้
นโยบายทางการศึกษาจาเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่มีลักษณะสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ต้องครอบคลุมทุก
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ระบบและระดับการศึกษา (2) ต้องบูรณาการการขับเคลื่อนการจากทุกๆ ระบบของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง และ (3) ต้องเป็นแนวทางระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ ประเด็นกลยุ ทธ์ (Strategies
Issue) และยุทธวิธี (Tactics) ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกัน กลยุทธ์เป็นแนวทางเชิงรุกในการปฏิบัติ
ทั่ว ๆ ไปขององค์ กรเพื่ อการบรรลุ เป้ า หมายที่ ว างไว้ ส าหรั บ ยุท ธวิ ธี เป็ นวิ ธี ก ารเชิ งรุ ก ที่ อ้า งถึ ง
โปรแกรมเฉพาะที่ต้องนาไปใช้เพื่อให้ประสบความสาเร็จตามกลยุทธ์ที่กาหนด ยุทธวิธีจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ (Forojalla, 1993: 95 และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2556) เพื่อให้การพัฒ นากลยุทธ์
ประสบความสาเร็จ Lindner et al. (2002; อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2550: 487) กล่าวว่า ต้องมี
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สารสนเทศสาคัญทีผ่ ู้พัฒนากลยุทธ์จาเป็นต้องรับรู้ ได้แก่ สภาพที่เป็นอยู่
จริ ง ในปั จ จุ บั น และจุ ด หมายปลายทางหรื อ สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ต้ อ งเดิ น ไปให้ ถึ ง การพั ฒ นา
สารสนเทศเพื่อช่วยการปรับปรุงการางแผนให้มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าใจสภาพขององค์กร
หลากหลายวิธี ได้แก่ GAP Analysis เป็นแนวคิดที่ช่วยกาหนดสภาพองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
จุดที่ต้องการจะบรรลุในอนาคต ตลอดจนวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด วิธีนี้เป็นหลักการพื้นฐาน
ที่น าไปสู่ การกาหนดเป้ าหมายที่ต้องการบรรลุ ผ ลจากสภาพที่เป็นอยู่และสอดคล้ องกับมโนทัศน์
เกี่ย วกับ การประเมิน ความต้ องการจาเป็นซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็ นจากแหล่ งข้อมูล ต่างๆ
เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่มีความสมเหตุสมผลและดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุหน้าที่ขององค์กร โดยมีพันธะผูกพันในการทางานตามกรอบอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายของพัฒนากลยุทธ์ให้บรรลุผล
5.2) แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ดีต้องอยู่ในกรอบการคิดและวิธีวิเคราะห์ที่ดีและถูกต้อง ได้แก่ (1) กลยุทธ์ต้องมี
จุดเน้นที่ชัดตามสมควร (2) กลยุทธ์ต้องมีกลไกการประสานงานให้ทุกอย่างเข้ากันได้ และ (3) กลยุทธ์
ต้องคล่องตัวที่จะปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง (ธงชัย สันติวงศ์, 2546) นอกจากนี้ Johnson and
Scholes (1999) นาเสนอโมเดลเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นขั้นตอนการนาเสนอสถานการณ์และ
ความพยายามที่ จ ะคาดการณ์ สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ก รในอนาคต สามารถจ าแนกออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1.1) การตรวจสอบทรั พ ยากรภายในองค์ ก ร (International Resource Audit) โดย
ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นทรัพยากรที่สามารถนามาใช้เพื่อให้บรรลุ กลยุทธ์ เช่น อาคาร สถานที่
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ตลอดจนสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เกียรติยศ
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1.2) การสแกนสภาพแวดล้ อ ม (Environmental Scanning) โดยพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรอย่างรอบคอบโดยเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรในอนาคต
ครอบคลุม PSETE ได้แก่ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี
(Technological) การศึ ก ษา (Educational) ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรภายในองค์กร สามารถนามารวบรวมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats)
1.3) การวิเคราะห์วัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กร (Analyzing Culture and Values)
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการนาพาไปสู่การบรรลุกลยุทธ์ ทั้งที่เป็นอคติหรือการยอมรับ ซึ่ง
วัฒนธรรมสามารถจาแนกได้เป็นวัฒนธรรมของประเทศ วัฒนธรรมของท้องถิ่น และวัฒนธรรมของ
องค์กร
2) ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choice) เป็นขั้นตอนการรวบรวมผลการวิเคราะห์วิสัยทั ศน์
เชิงบวกในอนาคตและกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ ทั้งนี้ ควรดาเนินการประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนการ
เลือกใช้กลยุทธ์นั้นๆ
3) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา
ในการน าแผนไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ซึ่ งองค์ ประกอบสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ไ ปตามโครงสร้ า ง ระบบ
บุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ Dess and Miller (1993: 9-15) กล่าวถึง กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ประกอบ
ด้วย 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Analysis) เป็นพื้นฐานของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) การพิจารณาถึงเป้าหมายองค์กร (Goal) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategy
Goal) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ความพยายามขององค์กรเพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ (2) การ
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประสบผลสาเร็จขึ้นอยู่กับจุด แข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ให้เหมาะสมกับโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม
(Threats) วิธีการวิเคราะห์ดังนี้
โอกาสและภาวะคุ ก คามภายนอก (External Opportunity and Treats) คื อ
โอกาสและภาวะคุ ก คามจากภายนอก เช่ น เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมประเพณี ประชากร
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมืองและรัฐบาล แนวโน้มทางการแข่งขันและเหตุการณ์ สามารถสร้าง
ประโยชน์และอันตรายให้กับองค์กรได้ในอนาคต โอกาสและภาวะคุกคามที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมที่
ไม่สามารถควบคุมได้
จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (Internal Strengths and Weaknesses) เป็นกิจกรรม
ที่สามารถควบคุมได้ภายในองค์กรซึ่งทาให้มีลักษณะดีและไม่ดี ประกอบด้วย การจัดการ การเงิน การ
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บั ญ ชี กระบวนการ การปฏิ บั ติ ต ามแผน การวิ จั ย การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ มี จุ ด แข็ง หรื อ จุ ดอ่ อ นเกิ ดขึ้ น องค์ก รสามารถใช้ จุ ดแข็ งก าหนดเป็ น กลยุ ทธ์ แ ละใน
ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดอ่อนและจุดแข็งจะต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
ส่วนที่ 2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็นการกาหนดกลยุทธ์ ได้แก่กล
ยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับบริษัท
ส่วนที่ 3 การดาเนินกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นการกาหนดแผนปฏิบัติการ
แปลกลยุทธ์ที่สามารถให้เป็นจริง ส่วนนี้ผู้บริหารต้องคานึงถึงโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ความเป็นผู้นา
และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
ส าหรั บ Wheelen and Hunger (1995: 3) กล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนและกระบวนการพั ฒ นา
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และศึกษาสภาพแวดล้อม 2) การกาหนดกล
ยุทธ์ 3) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ 4) การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ นอกจากนี้การ
พัฒนากลยุทธ์จาเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อหาโอกาสและภาวะคุกคาม
จากสภาพแวดล้อมภายนอก และจุดเด่น และจุดด้อยจากสภาพแวดล้อมภายใน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Certo and Peter (1991) นาเสนอขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน
ภายในองค์กร และโอกาส ภาวะคุกคาม จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organization Direction) เป็นการจัด
วางทิศทางขององค์กรภาครั ฐจะมีมุมมอง คือ พิจารณาพันธกิจ (Mission) ซึ่งเน้นเหตุผลในการมี
องค์กรและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กรซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจาการมีองค์กร
ขั้นที่ 3 การก าหนดกลยุ ท ธ์ (Strategy Formulation) พิ จ ารณาออกแบบเลื อ กกลยุ ท ธ์ ที่
เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ ทางเลื อกด้ว ยเทคนิคต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) การวิเคราะห์คาถามวิกฤต
(Critical Question)
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยคานึงถึงโครงสร้างขององค์กรและวัฒนธรรม
ขององค์กรเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามที่พึงประสงค์
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategy Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสาเร็จขององค์กร
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึงขั้นตอนที่
5 และมีการทบทวน โดยเวียนกลับมาขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งองค์กรจะต้องเผชิญ และปรับกลยุทธ์ให้องค์กรดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ธงชัย สั นติว งษ์ (2546: 86-90) กล่ าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้ว ย 4
ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Analysis of External Environment) คือ
การตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่องค์กรต้อง
เกี่ยวข้องในขณะทาธุรกิจอยู่และทาการประเมินให้เห็นถึง โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม
(Threats)
2) การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อประเมินให้ทราบถึงกาลังความสามารถที่มีอยู่จะช่วยให้
ดาเนินงานต่างๆ ดาเนินต่อไปได้และสามารถประสบความสาเร็จได้ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อม
ขององค์กรที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3) การรับรู้ถึงค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) และมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวของ
บุคคลมีอานาจรวมทั้งบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ยังคงมีอานาจอิทธิพลอยู่ภายในแวดวงองค์กรทั้งนี้เพราะ
ค่านิยมส่ว นตัวของบุคคลเหล่านี้ที่เป็นผู้ตัดสินใจที่สาคัญจะมีผลกระทบต่อทางเลือกกลยุทธ์อย่าง
แน่นอน ดังนั้น เพื่อให้กลยุทธ์เป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารที่วางแผนกลยุทธ์จึงควรรับรู้ค่านิยมดังกล่าวและ
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับค่านิยมและความชอบส่วนบุคคลจนเป็นที่ยอมรับได้ในที่สุด การพิจารณา
ตกลงใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรที่พึงมีต่อสังคม
ขั้นที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหารโดยวัตถุประสงค์ ได้แก่
1) การกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ (Mission and Strategic
Objectives) คือ การพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของกิจการ
2) การกาหนดแผนงานหลัก นโยบายและกลยุทธ์ย่อย (Major Plans Policies and
Sub strategies) หมายถึ ง การแจกแจงออกเป็น แผนงานหลั ก ต่า งๆ ที่ จาเป็น เพื่ อ การทางานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้วยกลยุทธ์ที่ดีจะต้องบรรลุผลสาเร็จย่อมต้องได้รับการปฏิบัติ
ให้สาเร็จลุล่วง สาหรับปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้สาเร็จลุล่วงที่สาคัญ ได้แก่ วัฒนธรรม
องค์กร โครงสร้างองค์กร คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมและเหมาะสมของระบบของ
กระบวนการบริหารงาน
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ขั้นที่ 4 การประเมินกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารระดับสูงที่จะทาการประเมินถึง
กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหลายที่พึงต้องการทราบว่าเมื่อได้จัดวางกลยุทธ์ไว้
อย่างดีแล้วต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยตลอดเกี่ยวกับผลที่ออกมาได้ของกลยุทธ์ที่กาลังใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
สมยศ นาวีการ (2544: 12) กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามขององค์กร
จุดแข็งขององค์กร คือ ข้อได้เปรียบภายในที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่ ว นจุ ดอ่ อ นขององค์ ก รจะมี ลั ก ษณะตรงข้ า มกั บ จุ ด แข็ ง เป็น ข้ อ เสี ย เปรี ย บภายในที่ส่ ง ผลให้ ก าร
ด าเนิ น งานขององค์ ก รไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าหรั บ โอกาสและภาวะคุ ก คามขององค์ ก ร คื อ
สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สาหรับการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคามขององค์กรเรียกกันโดยทั่วไปว่าการ SWOT Analysis ซึ่งจะให้ข้อมูลเพื่อใช้
เป็ น รากฐานการตั ด สิ น ใจขององค์ ก รและการวิ เ คราะห์ SWOT สามารถช่ ว ยให้ อ งค์ ก รแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสและต่อสู้กับภาวะคุกคามได้ในอนาคต
2) การกาหนดภารกิจขององค์กร ทุกองค์กรจะต้องมีภารกิจ
ภารกิจ คือ เหตุผลการดารงอยู่ขององค์กร การกาหนดภารกิจมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
เพราะภารกิจจะกาหนดขอบเขตการดาเนินงานขององค์กร ถ้อยแถลงของภารกิจอาจจะเขียนไว้อย่าง
กว้างๆ หรือแคบๆ การเขียนถ้อยแถลงของภารกิจจะมีผลต่ออนาคตขององค์กร
3) การกาหนดปรัชญาและนโยบายขององค์กร
ปรัชญาขององค์กรจะแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อขององค์กรซึ่งจะถูกใช้เป็น
แนวทางของพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนภายในองค์กร บริษัททั้งหลายได้กาหนดแนวทางของการ
บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาขององค์กร นโยบายขององค์กรจะให้
แนวทางที่กาหนดแก่ส มาชิกทุกคนภายในองค์กร นโยบายจะสร้างข้อจากัดอย่างกว้ างๆ ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
4) การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ ผลสาเร็จที่องค์กรโดยส่ว นรวมต้องการบรรลุภายในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะถูกถ่ายทอดเป็นผลสาเร็จที่ เฉพาะเจาะจงเพื่อการบรรลุ
ภารกิจขององค์กร
5) กาหนดกลยุทธ์องค์กร
กลยุทธ์ขององค์กรจะชี้ให้เห็นถึงวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ขั้นตอน
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์และการเลือกกลยุทธ์ขององค์กรที่ดีที่สุด
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6) การดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร
การดาเนินกลยุทธ์ขององค์กรจะครอบคลุมทุกด้านของกระบวนการบริหาร เช่น การจูงใจ
การจ่ายผลตอบแทน การประเมินผลงาน และการควบคุม
7) การควบคุมกลยุทธ์ขององค์กร
การควบคุมจะเกี่ยวพันกับการวัดผลงาน เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่วัดได้และผลงานที่
วางแผนไว้และการแก้ไขข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น กระบวนการดังกล่าวนี้จะถูกใช้กับการควบคุมกลยุทธ์
ขององค์กรเหมือนกัน เครื่องชี้ผ ลการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร การประเมินผลตอนแรกๆ จะมี
ความสาคัญไม่เพียงแต่เพื่อการดาเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์
ที่ไม่มีประสิทธิภาพขององค์กร
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2542) กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์เป็นทีมเริ่มจากกระบวนการ
บริหารและการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis)
2) การพิจารณาการวิเคราะห์ธุรกิจ (Corporate Analysis)
3) เลือกกลยุทธ์และจัดวางกลยุทธ์ (Generating Strategic alternatives)
4) กาหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ (Action Plan)
5) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Implementation)
สาหรับการวิเคราะห์พันธกิจและกิจกรรมเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์โดยการวิเคราะห์สถานการณ์
(SWOT Analysis) นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์และการจัดทาแผนปฎิบัติการ
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตามแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถ
สรุปได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) (2) การ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation) (3) การนากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Implementation) และ (4)
การประเมินผลกลยุทธ์ (Evaluation) สาหรับการศึกษาครั้งนี้เน้นเฉพาะขั้นตอนและกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ 2 ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ (2) การกาหนดกลยุทธ์
รายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) คือ กระบวนการตรวจสอบ
ติดตามสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของเป้าหมายขององค์กร
เพื่อค้นหาสิ่งคุกคามและโอกาส ตลอดจนความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
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แนวคิดของ Certo and Peter (1991) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
ระบุภาวะคุกคามและโอกาสขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ที่อาจมีอิทธิพลต่อความสามารถของ
องค์ ก รในการไปสู่ เ ป้ า หมาย ในที่ นี้ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รเป็ น ชุ ด ขององค์ ป ระกอบทั้ ง หมด
ภายนอกและภายในองค์ ก ร ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความก้ า วหน้ า ขององค์ ก รในการที่ จ ะไปสู่ เ ป้ า หมาย
สภาพแวดล้อมแบ่งเป็น
1.1) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นปัจจัยระดับกว้างและมี
ผลกระทบโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์กร ประกอบด้วย
1.1.1) ปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม (Socio-culture Factors) เช่น โครงสร้าง
ทางเพศ ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภค รวมทั้งความต้องการของผู้รับบริการ การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศ และสภาพทาง
กายภาพของชุมชน เป็นต้น
1.1.2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิตคิดค้น
ทางเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ เป็นต้น
1.1.3) ปัจ จัย ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราภาษี และอัตราการว่างงาน รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
1.1.4) ปัจจัยทางด้านกฎหมายและการเมือง (Political and Legal Factors) เช่น
นโยบายและเสถีย รภาพของรั ฐ บาล รวมทั้งความสั มพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ การแก้ไข
กฎหมายและการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีทางการบริหาร รวมทั้งอิทธิพล
ของกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาและอนุสัญญาระดับนานาชาติ เป็นต้น
1.2) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ประกอบด้วย
1.2.1) โครงสร้างองค์กร นโยบาย ฯลฯ
1.2.2) ผลผลิตและผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ
1.2.3) อัตรากาลังคน คุณภาพบุคลากร การบริหารบุคคล ฯลฯ
1.2.4) ประสิทธิภาพด้านการเงิน การระดมทุน ฯลฯ
1.2.5) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ฯลฯ
2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) คือ กระบวนการออกแบบและเลือกกล
ยุทธ์นาไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งมีเทคนิค วิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส และภาวะคุ ก คาม (SWOT) วิ ธี เ มทริ ก ซ์ ข อง BCG (Boston Consulting
Group Growth Share Matrix) และวิ ธี เ มทริ ก ซ์ ภ าพฉายหลายองค์ ป ระกอบ G.E.M. (General
Electric’s Multifactor) เป็นต้น
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2.1) การวิ เ คราะห์ SWOT หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threats) เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผน
กลยุทธ์ ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่ได้จากการ
ประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้
(ทศพร ศิริ สั มพัน ธ์, 2539) การวิเคราะห์ SWOT คือ การพิจารณาความสั มพันธ์ระหว่างผลการ
ประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน และผลการประเมินสถานภาพ
ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกระหว่ า งโอกาสและภาวะคุ ก คาม โดยก าหนดสถานภาพของ
สภาพแวดล้ อมภายในระหว่างจุ ดแข็งและจุดอ่อนว่ามีสถานภาพโน้มเอียงไปในทางเด่นหรือด้อ ย
กาหนดสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและภาวะคุกคามว่ามีสถานภาพโน้ม
เอียงไปในทางเอื้อหรือไม่เอื้อซึ่งทาให้ประเด็นกลยุทธ์มีกรณีโน้มเอียง 4 กรณี (Wright, Pringle &
Kroll, 1992)
กรณี “โอกาสเอื้อและมีจุดแข็ง” ควรจะเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร ด้วยการสร้างการ
เจริญเติบโต (Growth Strategies) โดยการขยายกิจการด้วยตนเอง หรือการขยายกิจการด้วยการร่วม
ทุนกับองค์กรอื่น
กรณี “มีภาวะคุกคามและมีจุดอ่อน” ควรเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรด้วยการตัดทอน
(Retrenchment Strategies) โดยการตัดบางกิจกรรมออกไปหรือตัดบางส่วนขององค์กรออกไปหรือ
เลิกกิจการ
กรณี “มีภาวะคุกคามแต่มีจุดแข็ง” และ “โอกาสเอื้อแต่มีจุดอ่อน” ควรจะเลือกกล
ยุ ทธ์ร ะดับ องค์ก ร ด้ว ยการรั กษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยเลื อ กดาเนินงานชนิ ดของ
กิจการหรือประเภทของกิจการที่กาลังดาเนินการอยู่และจะไม่ขยายไปดาเนินการประเภทอื่น
2.2) การกาหนดกลยุ ทธ์ โ ดยใช้ TOWS Matrix ภายหลั งจากวิเคราะห์ SWOT แล้ ว
สามารถน าผลการวิเคราะห์ ไปจั ดทากลยุทธ์ได้ โดยนาปั จจัยที่เ ป็นจุดแข็ ง จุดอ่ อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม ทั้ง 4 ประการ มาจับคู่กันในรูปของ Matrix และกาหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ เรียกว่า การ
ทา TOWS Matrix ซึง่ TOWS เป็นการสลับตัวอักษรของคาว่า SWOT ประกอบด้วย 4 ช่อง ดังนี้
SO

Opportunities

Strengths
ST

WO
Weaknesses

Threats

WT
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ช่องที่ 1 (SO Strategy) เป็นการจับคู่ จุดแข็ง กับ โอกาส (SO) เป็นสถานการณ์ที่
องค์กรใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่สร้างข้อได้เปรียบ เช่น เพิ่มผลผลิต ขยายตลาด หรือ รวมกิจการ
ช่องที่ 2 (WO Strategy) เป็นการจับคู่ จุดอ่อน กับ โอกาส (WO) เป็นความ
พยายามที่จะลบล้างจุดอ่อนและอาศัยโอกาสที่มีอยู่ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การ
พัฒนาตลาด
ช่องที่ 3 (ST Strategy) เป็นการจับคู่ จุดแข็ง กับภาวะคุกคาม (ST) เป็นความ
พยายามใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม เช่น การขยายตัวสู่ตลาดโลก การเพิ่ม
บริการแก่ลูกค้า
ช่องที่ 4 (WT Strategy) เป็นการจับคู่จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) เป็นความ
พยายามที่จะแก้ไขจุดอ่อนและภาวะคุกคาม เพื่อสร้างจุดแข็งและโอกาส เช่น การร่วมทุน การลด
ต้นทุน

ตอนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลั งคน จาแนกเป็ น 2 ส่ว น ได้แก่ (1) การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางาน และ (2) การลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนระหว่างทางาน รายละเอียดดังนี้
6.1) การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนก่อนเข้าทางาน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนก่อนเข้าทางานหรือเตรียมเข้าทางานมีดังนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization: UNESCO) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอเกี่ยวกับการเงินเพื่อการศึกษาใน
ทศวรรษหน้ า เพื่อให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายการศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for all: EFA) เป็ น
โครงการที่ UNESCO ให้ ค วามส าคั ญ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหสวรรษ
(Millennium Development Goal: MDGs) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ผลการศึกษา พบว่า วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาของรัฐบาลในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ วิกฤตการณ์การเงินของโลกส่งผลต่อต้นทุนการใช้จ่าย
ของภาคครั ว เรื อ นเช่ น กั น UNESCO (2010) น าเสนอแนวทางเกี่ ย วกั บ การเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาใน
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ทศวรรษหน้าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้ (1) ความจาเป็นที่จะให้การศึกษาเป็น
สินค้าสาธารณะของโลก (2) ความจาเป็นของนวตกรรมทางการเงินเพื่อการศึกษา (3) การร่วมลงทุน
ทางการศึกษากับภาคเอกชน (4) การสร้างความร่วมมือด้านการเงินทางการศึกษาระหว่างประเทศ (5)
การธารงและรักษาผู้ให้การช่วยเหลือและผู้บริจาค ณ ปัจจุบัน (6) การจัดการและกระตุ้นให้เกิดผู้
บริ จ าคใหม่ และ (7) การพั ฒ นานวตกรรมและแหล่ ง ที่ มาของทรั พยากรการเงิ น เพื่ อการศึ ก ษา
นอกจากนี้ Burneet and Bermingham (2010) ศึกษา วิเคราะห์และนาเสนอนวตกรรมการเงินเพื่อ
การศึกษาในประเทศกาลังพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all: EFA) ผลการศึกษา พบว่า นวตก
รรมการเงินเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆ 60 ประเทศ 15 องค์กรระหว่างประเทศ และ กว่า 20
องค์กรพัฒนาเอกชนทั่วโลกโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับภาษีและการสนับสนุนของรัฐบาลตามความสมัครใจ
เป็นหลัก สาหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆ สามารถจาแนกได้ ดังนี้ (1)
ภาษีธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ (2) รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (4)
การหักค่าธรรมเนียมจากการส่งเงินกลับจากผู้ไปทางานต่างประเทศ (5) การให้กู้ยืมโดยมีตราสารหนี้
เป็นหลักประกัน (6) การแปลงหนี้ (7) การบริจาคอย่างสมัครใจ และ (8) พันธบัตรตอบแทนการ
พัฒนาสังคม
แนวคิดและความเป็นไปได้เกี่ยวกับนวตกรรมการเงินเพื่อการศึกษาในประเทศกาลัง
พัฒนา Burneet and Bermingham (2010) ระบุวัตถุประสงค์สาคัญไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) การใช้
ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) การยกระดั บคุณภาพการศึกษา (3) การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นธรรมทางการศึกษา (4) การสนับสนุนประเทศที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากความขัด แย้ ง และ (5) การกระตุ้น ให้ เ กิด นวตกรรมทางการศึ กษา ส าหรั บ
แหล่งที่มาของเงินลงทุนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบใหม่ ทั้งนี้ เพิ่มเติมจากที่ดาเนินการอยู่เดิม
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคครัวเรือน และผู้บริจาค ตามที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่
1) ภาษีแบบกว้าง ได้แก่ ภาษีธุรกรรมทางการเงิน ภาษีอุตสาหกรรม ภาษีการศึกษา
โดยเฉพาะ
2) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility: CSR)
3) อื่นๆ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ การกู้ยืม กองทุนการเงิน การให้ความ
ช่วยเหลือโดยสมัครใจจากแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ การปันส่วนของภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุน
ทางการศึกษา
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นอกจากนี้ Burnett (2014) ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของนวตกรรมการเงิน
เพื่อการศึกษาของประเทศไทยประเด็นของแหล่งเงินทุน (นอกเหนือจากการสนับสนุนของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคครัวเรือนและผู้บริจาค) ดังนี้
1) การใช้ภาษีเหล้าและบุหรี่
2) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน
3) การใช้ตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน (กองทุนบาเหน็จบานาญ)
4) ความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐ เอกชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) พันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคม
6) การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
World Bank (2011) กาหนดกลยุทธ์การศึกษา ปี ค.ศ.2020 มุ่งให้ความสาคัญกับการ
ลงทุนในความรู้และทักษะของประชากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในทศวรรษหน้าตามภาระหน้าที่ของ
กลุ่มธนาคารโลกที่ต้องเสริมสร้างและสนับสนุนให้ประชากรในประเทศต่างๆ เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal:
MDGs) สาหรับเป้าหมายของกลยุทธ์ด้านการศึกษา ปี ค.ศ.2020 ของกลุ่มธนาคารโลก ได้แก่ (1)
เสริมสร้างระบบการศึกษา และ (2) สร้างพื้นฐานความรู้ที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ วิธีดาเนินงานเชิงรุก
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ กลุ่มธนาคารโลกมุ่งดาเนินงานใน 3 ประเด็น ได้แก่
1) การสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ได้แก่
1.1) เตรียมระบบและเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
1.2) ประเมินผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนที่ครอบคลุม
สมรรถนะพื้นฐานที่สังคมต้องการทั้งการอ่าน การคานวณ การคิดวิเคราะห์ การรับมือกับปัญหาและ
การทางานเป็นทีม
1.3) นาผลการประเมินและการวิจัยไปสู่การกาหนดและการแลกเปลี่ยนนโยบาย
ของประเทศต่างๆ
2) การสนับสนุนเทคนิคและการเงิน ดังนี้
2.1) สนับสนุนเทคนิคและวิธีการดาเนินงานให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อสร้างเข้มแข็ง
ของระบบการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนรู้
2.2) การเงินที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีดาเนินการที่หลากหลาย
3) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของมาตรฐานทั้ง
ในเชิ งปริ มาณและเชิงคุ ณภาพจากภาคเอกชน ภาคสั งคม ภาครัฐ และสถาบันการศึก ษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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อัครนัน ท์ เตชไกรชนะ (2555) ศึกษาการพัฒ นายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า การผลิตบัณฑิตในภาพรวมไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของนายจ้างและการผลิต
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้บัณฑิตล้นตลาดแรงงาน สาหรับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทางการศึกษา คานวณด้วยวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) พบว่า
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ทางการศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สู ง กว่ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในส่วนของอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลและอัตราผลตอบแทนทางสังคม
และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลจากการลงทุนทางการศึกษาระหว่างสาขาวิชาในสาย
สั ง คมศาสตร์ พบว่ า สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ มี อั ต ราผลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด (ต่ อ ปี ร้ อ ยละ 33 -43)
รองลงมา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ต่อปี ร้อยละ 33-42) สาวิชานิติศาสตร์ (ต่อปี ร้อยละ 30-33)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ต่อปี ร้อยละ 25-30) และสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ต่อปี ร้อยละ 26-27)
สาหรับ ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทน
จากการลงทุนทางการศึกษา รายละเอียดมีดังนี้
วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ
พันธกิจ : (1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ที่มีประสิทธิผล (2)
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา และ (3) สร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรเอกชนเพื่อการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
เป้าหมาย : (1) ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานระดับนานาชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร
และต้นทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (3)
ผนึกกาลังความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรเอกชนสู่การผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสาย
สังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสายสังคมศาสตร์โดยอิงกับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนทางการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึ กษารับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูง
2) วางแผนการผลิตบัณฑิตในสายสังคมศาสตร์โดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตต่อคน
3) การลดอัตราการลาออกกลางคันของนิสิต นักศึกษา เพื่อลดต้นทุนการผลิตบัณฑิต
และทาให้อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
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4) วางแผนการใช้ประโยชน์อาคารเรียนและสถานที่ภายในสถาบัน การศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านคณาจารย์และบุคลากรร่วมกันระหว่างสาขาวิชาและ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตบัณฑิต
6) สนับสนุนการลงทุนด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของบัณฑิตและทาให้ต้นทุนการผลิตบัณฑิตลดลง
7) ส่งเสริ มแนวทางการยกระดับผลตอบแทนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาคุณ ภาพบัณ ฑิ ตเพื่อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ระดั บ
นานาชาติ
1) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์สู่ความพร้อมต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทฤษฎีที่กว้างขวางสู่การเพิ่ม
โอกาสทางการแข่งขันของตลาดแรงงาน
3) สนับสนุนให้บัณฑิตสอบประกาศนียบัตรต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของนายจ้างทั่วโลก
เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
4) พัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์และ
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) สนับสนุนบัณฑิตด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน
6) สนับสนุนบัณฑิตด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ผลิตบัณฑิต
1) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา
2) สนับสนุนปัจจัยด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน รางวัลและเงินทุนวิจัยแก่คณาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อการผลิตบัณฑิต
3) สนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิต
4) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อความ
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
1) พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นองค์ ก รเอกชนเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนด้านการวางแผนการผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ไข
ปัญหาบัณฑิตล้นตลาดแรงงาน
3) ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรกับองค์กรเอกชนโดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความ
คิ ด เห็ น กั บ นายจ้ า งเพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
4) ส่งเสริมบัณฑิตด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยศึกษาความต้องการจากภาคเอกชน
ลือชัย แก้วสุข (2554) ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนของสถานประกอบการ ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการจาเป็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของสถานประกอบการเป็น
ลาดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการจากสถานประกอบการ เครื่องมืออุปกรณ์ ความร่วมมือ
รับนักศึกษาฝึกงาน การบริหารงบประมาณ และการจัดเตรียมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ สาหรับแนวทาง
การตอบสนองความต้องการดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับความร่ว มมือร่ว มกันทั้งสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสานักงานแรงงานจากภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนการผลิตกาลังคนที่ให้
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการ เช่น ความสามารถใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรอย่ างถูกต้องเหมาะสมที่คู่มือระบุ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง
ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อนร่วมงานและ
การฝึกหัดพนักงานใหม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความพร้อมทางานทันทีที่
รั บ เข้ า ท างาน ส าหรั บ ผลการส ารวจการผลิ ต และการท างานหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษา พบว่า การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีจานวน
น้อย ระดับ ปวช. เข้าสู่การจ้างงานร้อยละ 19.26 (รุ่นเข้าปี พ.ศ.2550) และ ปวส. เข้าสู่การจ้างงาน
ร้อยละ 43.72 (รุ่นเข้าปี พ.ศ.2550) สอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2554) พบว่า สาเหตุการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สัดส่ วน
ที่น้อยเนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งลูกหลานเรียนจบปริญญาส่งผลให้กาลังคนที่สาเร็จ
การศึกษาในระบบอาชีวศึกษามุ่งศึกษาต่อเสียส่วนใหญ่จึงเหลือผู้สาเร็จการศึกษาจานวนน้อยที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559) ส าหรับ ผลการศึกษาในส่ วนของข้อเสนอแนะระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตาม
เป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ได้แก่
มาตรการที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้เหมาะสมระหว่างนักเรียนสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาเพื่อสะท้อนความต้องการจริงของภาคการผลิตและบริการ ทั้งนี้ ภาครัฐต้องจริงจังใน
การปรับปรุงระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัวโดยการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อปีของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน ให้ สู ง กว่ า เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ของระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะในสาขาที่กาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มาตรการที่ 5 การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชนโดยต้องระบุให้ภาคการ
ผลิตและภาคบริการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษา
1) ควรมีนโยบายจูงใจให้สถานประกอบการทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการมีส่วน
ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
2) ควรดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ที่กาหนดให้สถาน
ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาได้ ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งดาเนินการตามมาตรา 12 โดยทา
การจัดอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา
3) ควรพึ่งพาอุตสาหกรรมในการจัดหาอาชีพให้แก่นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ครู
อาจารย์ในระบบได้มีการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อนาข้อมูลมาออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาคนที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรม
6.2) การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนระหว่างทางาน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนระหว่างทางานมีดังนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
2545 เกิดขึ้นจากความต้องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 เพื่อให้
นายจ้างหรือสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้นและให้มีการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน วัตถุประสงค์พระราชบัญ ญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้แก่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้มาตรการจูงใจด้านการยกเว้น
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และลดหย่อนภาษี รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยปรับปรุงประสิทธิและประโยชน์ใน
กรณีที่นายจ้างและสถานประกอบการดาเนินการฝึกอบรมแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองให้มีความ
เหมาะสมและเพิ่มมากขึ้น สาหรับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 98/1ก วันที่ 1 ตุลาคม 2545 มี
ผลบังคับใช้วันที่ 29 มกราคม 2546
สาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริม การพัฒ นาฝี มือ แรงงาน พ.ศ.2545 แบ่ ง
ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การเตรียมเข้าทางาน และการฝึกเปลี่ยน
สาขาวิชาชีพ สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กาหนดไว้ดังนี้
1) ให้ จัดตั้งกองทุน ขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน” ในกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาหรับที่มาของเงินประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (2) เงิน
สมทบที่ผู้ประกอบกิจการส่งเข้ากองทุน (3) เงินและหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน (4) ดอกผล
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน และ (5) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน โดยเงินกองทุนให้
ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
1.1) ให้ผู้รับการฝึกกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
1.2) ให้ผู้ดาเนินการฝึก ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
1.3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.4) ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
2) สิทธิประโยชน์ของผู้ดาเนินการฝึกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
สาหรับเงินได้ของผู้ดาเนินการฝึกเป็นจานวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน
3) ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานในด้ า นการ
ฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก
การฝึกอบรมผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน
หรือการฝึกด้านอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
4) ประโยชน์ที่จะได้รับคาปรึกษาแนะนาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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5) สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
6) สิทธิที่จะได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจานวนสองเท่าของจานวนเงินที่
ผู้ดาเนินการฝึกเสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษีเงินได้
กรมพัฒ นาฝี มือแรงงาน (2556) ดาเนินโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
แรงงานและประสานการฝึ กอาชีพเพื่อรองรับการพัฒ นา การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นานาชาติ การเข้าสู่ข้อตกลงอาเซียนและโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทย ผล
การศึกษาในส่วนของข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานแรงงานซึ่งหน่วยงานในภาคการพัฒนา
แรงงานทั้งรัฐ สมาคม และองค์กรวิชาชีพใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงให้เป็นระบบกลางที่จะ
เชื่อมต่อภาคการศึกษาและภาคการพั ฒ นาแรงงานเพื่ อให้ ส ามารถผลิ ตและพัฒ นาแรงงานเข้า สู่
ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
2) กระตุ้นให้แรงงานมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การเรียนรู้ในสถานที่ทางานที่จะสามารถเทียบเคียงและเทียบโอน
เป็นคุณวุฒิในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
3) บูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือวิชาชีพจาเป็นต้องทาทั้งระบบโดยบูรณาการ
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
3.1) จัดโครงสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2) การเชื่อมโยงมาตรฐานด้านแรงงานกับภาคการศึกษา
3.3) การพัฒนาเครื่องมือรองรับการบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.4) การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/ฝึกฝีมือแรงงาน
เป้าหมายที่ 1.1 การบูรณาการระบบการพัฒนาแรงงานกับระบบการศึกษา
เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1.2 การจัดการ/มาตรการฝีมือแรงงานในภาพรวมของประเทศและ
จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานในทุกอาชีพที่สาคัญ
เป้าหมายที่ 1.3 การปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน
เป้าหมายที่ 2.1 กาหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ข้อมูลการผลิต/พัฒนากาลังคน และข้อมูลความต้องการกาลังคน
เป้าหมายที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 2.3 กาหนดบทบาทและแนวทางการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดทาแผนการพัฒนากาลังคน
เป้าหมายที่ 3.1 การกาหนดเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ “แผนพัฒนา
กาลังคน” ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายที่ 3.2 การรวบรวมข้อมูลการผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งหลักสูตรระยะ
ยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น
เป้าหมายที่ 3.3 การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานแต่ละอาชีพในระดับประเทศ/
ภูมิภาค/จังหวัด และในและ Supply Chain ของอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาแรงงาน
เป้าหมายที่ 4.1 การกาหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
และพัฒนาแรงงานในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
เป้าหมายที่ 4.2 การจัดทาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการ
เป้าหมายที่ 4.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา/
ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และข้อมูลความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
ในภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 5.1 พัฒนาทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการแข่งขันของ
แรงงานไทย
เป้าหมายที่ 5.2 วิเคราะห์และเตรียมพร้อมรับผลกระทบของสาขาอาชีพที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีในภูมิภาคอาเซียนในระยะแรกและการเตรียมตัวของประเทศ
เป้าหมายที่ 5.3 การปรับตัวเพื่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานกลางอาเซียน
สาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลั งคนระหว่างทางานมีดังนี้ Bartel (2000: 502-524) เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนการฝึกอบรมด้วยวิธีการวัดต้นทุนและผลตอบ 2 วิธี ได้แก่ (1) วิธีการวัดโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ ดังตัวอย่างการศึกษาของ Bishop (1991) Bartel (1994: 441-425) Holzer et
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al. (1993: 625-636) Black and Lynch (1996: 263-267) และ (2) วิธีการวัดโดยใช้กรณีศึกษาใน
หน่วยธุรกิจที่ดาเนินการฝึกอบรม
ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ พบว่า การลงทุนการฝึกอบรม
ระหว่างการปฏิบัติงานกับการเติบโตของค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นั ย ส าคัญทางสถิติ (Bartel, 1995: 401-425) ส าหรับผลการศึกษาโดยใช้ข้อมู ล ระดั บธุรกิ จนามา
วิเคราะห์ ประกอบด้วย ระดับบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานทั้งก่อนและหลัง
ทางาน อายุ และเงินเดือน และระดับหน่วยธุรกิจ ได้แก่ งบประมาณการฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกราย
บุคคลและโปรแกรมการฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า การลงทุนการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานกับ
การเติบโตของค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ เช่นกัน
ทั้งนี้ การจาแนกรูปแบบการลงทุนการฝึกอบรมระหว่างทางานเพื่อนามาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
ได้แก่ Bartel (1994: 441-425)
1) โปรแกรมการฝึ กอบรมหลั กเฉพาะงานด้านบุคคล ได้แก่ การบริห ารงานบุคคล
สาหรับผู้บริหารระดับสูง การบริหารด้านงานบุคคลสาหรับผู้บริหารระดับกลาง การคิดแบบผู้บริหาร
2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรร่วม ได้แก่ การนาเสนองาน ทักษะการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรับมือกับปัญหาและการตัดสินใจ ประสิทธิภาพในการบริหาร การบริหารเงินเดือน
การจัดการเวลา
3) โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ได้แก่ การบริหารโครงการ สถิติการควบคุม การ
ควบคุมคุณภาพงาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่อง กลยุ ทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
(1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน (2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน และ (3) เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน วิธีดาเนินการวิจัยจาแนกตาม
วัตถุประสงค์มดี ังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
การวิเ คราะห์ ความต้ องการกาลั ง คนวิ ช าชีพท่ องเที่ ยวสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซีย น ผู้ วิจั ย จ าแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ ความ
ต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่ องเที่ยวสาขาที่พักของไทย และ (2) การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
รายละเอียดมีดังนี้
1) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงประมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
การวิเคราะห์ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1.1) การวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ความต้องการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (1.2) การพยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา รายละเอียดมีดังนี้
1.1) การวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
1.1.1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด วิ ธี ก าร และผลการ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ (3)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

130
1.1.2) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การพยากรณ์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความ
ครอบคลุ ม และความเหมาะสมของเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ โ ดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
รายละเอียดมีดังนี้ (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน และผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 2 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารพยากรณ์ ค วามต้ อ งการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 3 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.1.3) คั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ์ ก าร
คัดเลือก ได้แก่ นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานระดับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน รวม
จานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่
1.1.3.1) นายบุญเลิศ ธีระตระกูล กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน
1.1.3.2) ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
1.1.3.3) นายศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร สานักยุทธศาสตร์และการวางแผน
พัฒนาสังคม สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.1.4) วิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และผลการพยากรณ์
ความต้องการกาลั งคนวิช าชี พท่องเที่ ยวสาขาที่ พักของไทยทั้งในภาพรวมและจาแนกตามระดั บ
การศึกษา ได้แก่ (1) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (3) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (5) อุดมศึกษา จากนั้นนามาสรุปเป็นผลการวิจัย
ร่วมกับผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติ
อนุกรมเวลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการพยากรณ์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันของ
ข้อมูลตามวิธีดาเนินการวิจัยที่ 1.2 ต่อไป
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1.2) การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
1.2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและวิธีการพยากรณ์ ความ
ต้องการก าลั งคนวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พั กของไทยด้ วยวิธี เศรษฐมิ ติ อนุ กรมเวลา (Time Series
Econometrics) โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิ ด ของ
Box-Jenkins (1976) เพื่อหาโมเดลการพยากรณ์โดยอาศัยความสัมพันธ์ในพฤติกรรมของข้อมูลใน
อดีตที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary)
1.2.2) ติดต่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระดับย่อยโครงการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากรทั่วราชอาณาจักร รายปี รายไตรมาสและรายเดือน 15 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2544–2558)
สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เลือกตัวแปรรหัสจาแนกตามสาขาการผลิต ได้แก่ โรงแรมและ
ภัตตาคารภาพรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ (1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และ (5) ระดับอุดมศึกษา
1.2.3) บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสถิติข้อมูลกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยรายปี รายไตรมาส และรายเดือน ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 ภาพรวมและจาแนกตามระดับ
การศึกษา ได้แก่ (1) ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า (2) ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (3)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (5) ระดับอุดมศึกษา
1.2.4) ตรวจสอบความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูล อนุกรมเวลากาลั งคนวิช าชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามข้อตกลงเบื้องต้นของ Box-Jenkins โมเดล ARIMA โดยการพล็อต
กราฟข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 มา
เขี ย นกราฟเพื่ อ ดู ลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวของอนุ ก รมเวลาและพิ จ ารณาแผนภาพสหสั ม พั น ธ์
(Correlogram) ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตนเอง (Autocorrelation Function: ACF) กรณี ที่ อ นุ ก รม
เวลานั้นเป็นอนุกรมเวลาไม่ นิ่งและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) หรือฤดูกาล
(Seasonable) เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด าเนิน การหาผลต่ า ง (Differencing) เพื่ อให้ ไ ด้ อ นุ ก รมเวลาที่ นิ่ ง
(Stationary)
1.2.5) ทดสอบยู นิท รูท (Unite Root Test) เพื่อ ทดสอบข้ อมู ล อนุ กรมเวลาว่ า มี
ลักษณะข้อมูลเป็นแบบ “นิ่ง” (Stationary) หรือ “ไม่นิ่ง” (Non-Stationary) โดยใช้การทดสอบ DF
(Dickey-Fuller test) และการทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller test) เสนอโดย DickeyFuller (1979: 427-431)
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1.2.6) วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธี Box-Jenkins ขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1.2.6.1) กาหนดโมเดล ARIMA (p, d, q) พิจารณาจากลักษณะของฟังก์ชัน
สหสัมพันธ์ในตนเอง (Autocorrelation Function: ACF) ร่วมกับฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน
(Partial Autocorrelation Function: PACF) การกาหนด p และ q ในโมเดล ขั้นตอนคือ การระบุ
ว่ า โมเดลนี้ ค วรจะมี Autoregressive (p) เท่ า ใด Differencing (d) ที่ ล าดั บ เท่ า ใด และ Moving
Average (q) เท่าใด พิจารณาค่า ACF และ PACF (Gujarari, 2003)
1.2.6.2) ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimate) ในโมเดลโดย
การลองผิดลองถูกเพื่อตรวจสอบค่าความแตกต่างหลายๆ ค่าและเลือกค่าที่มีผลรวมคลาดเคลื่อนกาลัง
สอง (Sum of Square Residuals) ต่าที่สุด R-Squared (R2) ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งดี ค่า Durbin-Watson
stat ค่าใกล้เคียง 2 และค่า F-Statistic ยิ่งสูงยิ่งดี (จิตตภัทร เครือวัลย์, 2557 และอัครพงศ์ อั้นทอง,
2550: 27-28)
1.2.6.3) นาโมเดลไปใช้ในการพยากรณ์ (Forecasting)
1.2.7) ประเมิ น ผลการพยากรณ์ ด้ ว ยค่ า ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละเฉลี่ ย Mean
Absolute Percentage Error (MAPE) แ ล ะ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ Theil’s U (Theil’s Ineqvality
Coefficient: U) (Fitzgerald and Akinotoye, 1995: 493-500 และจิตรกร บุญเรือ ง, 2554: 36)
สูตรการคานวณดังนี้
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และ
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1 n ˆ
(Yt  Yt ) 2
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1 n
(
Y
)

(Yt ) 2


t
n t 1
n t 1

โดย
Yt คือ ค่าที่แท้จริง/ข้อมูลจริง
Yˆt

คือ ค่าประมาณจากโมเดล

เกณฑ์การพิ จารณาค่า ความคลาดเคลื่ อนร้อยละเฉลี่ ย Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) MAPE ที่ ย อมรั บ ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 และค่ า Theil’U (Theil’s
Ineqvality Coefficient: U) เข้าใกล้ 0 (ค่า Theil’U มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1) (Theil, 1978)
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1.2.8) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EViews โดยการติดต่อขอความอนุเคราะห์
โปรแกรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.9) ตรวจสอบผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักวิชาการ
หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์
ความต้องการกาลังคนด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1.2.9.1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.9.2) อาจารย์ ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (2.1) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (2.2) การ
วิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตร ฐาน
สมรรถนะอาเซียน รายละเอียดมีดังนี้
2.1) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณ ภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
2.1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ครอบคลุม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน
ได้แก่
แผนกส่วนหน้า ครอบคลุม 5 ตาแหน่ง ได้แก่ (1) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (2)
หัวหน้างานฝ่ายต้อนรับ (3) พนักงานต้อนรับ (4) พนักงานรับโทรศัพท์ และ (5) พนักงานยกกระเป๋า
แผนกแม่บ้าน ครอบคลุ ม 6 ตาแหน่ง ได้แก่ (1) ผู้ จัดการแผนกทาความ
สะอาด (2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (4) พนักงานซักรีด (5) พนักงานทาความ
สะอาดห้องพัก และ (6) พนักงานทาความสะอาดส่วนกลาง
แผนกงานครัว ครอบคลุม 7 ตาแหน่ง ไก้แก่ (1) หัวหน้าพ่อครัว (2) พ่อครัว
แต่ละงาน (3) ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (4) พ่อครัวงานขนมหวาน (5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (6)
งานขนมเบเกอร์รี่ และ (7) งานเนื้อ
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แผนกบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ครอบคลุ ม 5 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ (1)
ผู้ อ านวยการแผนกอาหารและเครื่อ งดื่ ม (2) ผู้ จั ดการ Outlet อาหารและเครื่อ งดื่ ม (3) หั ว หน้ า
พนักงานเสิร์ฟ (4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม และ (5) พนักงานเสิร์ฟ
2.1.2) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุ มของตัว ชี้วัดและคัดเลื อกตัว ชี้วัดที่มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทของ
ประเทศไทยที่จ ะน าไปชี้วั ดคุ ณภาพก าลั งคนวิ ช าชี พ ท่ องเที่ ย วสาขาที่ พั กของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ
หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมจานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่
2.1.2.1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1.2.2) ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า
นักวิชาการและที่ปรึกษาอธิการบดี
วิทยาลัยดุสิตธานี
2.1.2.3) นายสุระพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย
2.1.2.4) นายอาพล สายโอบเอื้อ
ประธานชมรมนักบริหารทรัพยากร
บุคคลโรงแรมไทย
2.1.3) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถ
นะอาเซียน ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมของเนื้อหา
และภาษาที่ใช้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดมีดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัว ชี้วัดคุณภาพกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.1.4) ดาเนินการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2.1.5) น าตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบความครอบคลุ ม และความเหมาะสมที่
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิไปสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนต่อไป
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2.2) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
2.2.1) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะห์
ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน โดยนาตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (วิธีดาเนินการวิจัยที่ 2.1) มาสร้างเป็น
ข้อคาถาม แบบสอบถามฉบับดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของสถานประกอบการ ได้ แ ก่ (1) ที่ ตั้ ง ของสถาน
ประกอบการ (2) จ านวนปี ก ารประกอบกิ จ การ (3) จ านวนห้ อ งพั ก (4) มาตรฐาน ของสถาน
ประกอบการ และ (5) รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึงประสงค์ เกี่ยวกับคุ ณภาพก าลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert, 1961) รายละเอียดมีดังนี้
ระดับคะแนนและคาอธิบาย “สภาพปัจจุบัน ” เกี่ยวกับคุณภาพกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ได้แก่
5 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดั บ คะแนนและค าอธิ บ าย “สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ” เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ได้แก่
5 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

136
เกณฑ์การแปลความหมายโดยใช้สูตรคานวณความกว้างของชั้นเพื่อใช้ในการ
อภิปรายผล (ความกว้างของชั้นเท่ากับ 0.8) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 43-98) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 มีการปฏิบติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 มีการปฏิบติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเชิง
คุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2.2.2) นาแบบสอบถามไปให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพของการวัดในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนของภาษา ทั้งนี้ พิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับ เนื้อหา (Item Objective Congruence: ICO) ใช้เกณฑ์ของ Cox
และ Vargas (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) สูตรการคานวณมีดังนี้
IOC 

R
N

โดย
IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
เกณฑ์การตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา ค่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับ เนื้ อหาที่คานวณได้ ต้องมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) จึงถือว่าข้ อคาถามนั้น สอดคล้ องกั บ
ข้อความที่จะวัด เกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ 1, 0, -1 แต่ละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับข้อความที่จะวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับข้อความที่จะวัด
-1 หมายถึง ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับข้อความที่จะวัด
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ผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา (IOC) ของ
คาถามรายข้อ กรณีที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1.00 (มากกว่า 0.5) หมายความว่า แบบสอบถาม เรื่อง
การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนมีความตรงเชิงเนื้อหาในระดับที่ยอมรับได้
2.2.3) คั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ์ ก าร
คัดเลือก ได้แก่ นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนไม่น้อยกว่า 10 ปี ครอบคลุมทุกกลุ่ม
งานและแผนกต่างๆ ได้ แก่ (1) กลุ่มกาลังคนให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย แผนกส่วนหน้า และ
แผนกแม่บ้าน (2) กลุ่มกาลังคนให้บริการห้องอาหาร ประกอบด้วย แผนกงานครัว และแผนกบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม รวมจานวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่
2.2.3.1) นายวสุพล อุดมศรี
นายกสมาคมนักบริหารทรัพยากร
บุคคลโรงแรม
2.2.3.2) นายจรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ
ประธานสมาคมผู้บริหารงานแม่บ้าน
โรงแรมแห่งประเทศไทย
2.2.3.3) นายประจวบ นิรังสรรค์ นักวิชาการด้านงานครัวของโรงแรม
สมาคมพ่อครัวไทย
2.2.3.4) นายวิเชียร ด่านบรรพต นักวิชาการงานบริการส่วนหน้าของ
โรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
2.2.3.5) นายธีรชัย จันทรโชติ
ประธานสมาคมผู้บริหารงานด้าน
อาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย
2.2.3.6) นางสาวพัชรานันต์ ไฝสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
โรงแรมเฟรเซอร์ สวีท สุขุมวิท
2.2.3.7) นายโสภณ อุดหนุนพงษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ โฮเทล
2.2.3.8) นายนิวัติ พรมจรรย์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ
2.2.3.9) นายสุเนตร ทิพย์ธนสาร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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2.2.4) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่า ง
ได้แก่ สถานประกอบการประเภทที่พักที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยนาผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970: 61) สูตรการคานวณดังนี้
2
n 
  si 


1  2 
n 1 
st 



โดย
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
n คือ จานวนข้อของแบบสอบถาม
S i2 คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ
S t2 คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS for Windows (Statistical
Package for the Social Science for Windows) วิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน เท่ากับ 0.9592 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ เท่ากับ 0.9680 แปลความหมายได้ว่า แบบสอบถามมี
ความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.5) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์เป็ นครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.2.6) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความต้องการเชิง คุณภาพ
ของก าลั งคนวิช าชีพท่ องเที่ ย วสาขาที่ พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยน รายละเอีย ด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.2.6.1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการประเภทที่พัก
ขนาดกลางขึ้นไปทั่วประเทศไทย (จานวนห้องตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไป) ตามเกณฑ์การแบ่งของสานักงาน
สถิติแห่ งชาติ (2557) ซึ่ง มีตาแหน่งงานครอบคลุ มตามข้อตกลงยอมรับร่ว มกันในคุณสมบัติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน รวมจานวน ทั้งสิ้น 1,851 แห่ง รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 จานวนสถานประกอบการประเภทที่พักขนาดกลางขึ้นไปจาแนกตามภูมิภาค
ลาดับที่
ภูมิภาค
จานวนสถานประกอบการ
1
กรุงเทพมหานคร
387
2
ภาคกลาง
507
3
ภาคเหนือ
275
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
170
5
ภาคใต้
512
รวม
1,851
ที่มา: โครงการสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2555
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
2.2.6.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการประเภทที่
พักขนาดกลางขึ้นไปทั่วประเทศไทย (จานวนห้องพักตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไป) จานวน 467 แห่ง การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รายละเอียดดังนี้
2.2.5.2.1) ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาก าหนด
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยค านวณจากสู ต ร Yamane (1973: 398) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 96%
(Confidence Interval) ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน (e)  4% ดังนี้
n

N
1  Ne2

N = จานวนประชากรมีจานวนทั้งสิ้น 1,851 แห่ง
n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
e = ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้
2.2.5.2.2) กาหนดจานวนสถานประกอบการตามสั ดส่ ว นของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาค ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 467 แห่ง และได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาจากสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่าง จานวน 396 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.80
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ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวนการตอบกลับและร้อยละการตอบกลับแบบสอบถามของ
สถานประกอบการประเภทที่พักขนาดกลางขึ้นไปจาแนกตามภูมิภาค
ลาดับที่
ภูมิภาค
กลุ่มตัวอย่าง
การตอบกลับ
ร้อยละ
1
กรุงเทพมหานคร
98
84
85.71
2
ภาคกลาง
128
108
84.38
3
ภาคเหนือ
69
48
69.57
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43
36
83.72
5
ภาคใต้
129
120
93.02
รวม
467
396
84.80
2.2.7) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์
และส่วนหนึ่งผู้วิจัยเดินทางเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.2.7.1) จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอไปยังผู้ จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละสถานประกอบการขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.7.2) เตรียมแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอและ
กาหนดรหัสของแบบสอบถาม
2.2.7.3) น าส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์ ไ ปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งและเก็ บ
รวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์และส่วนหนึ่งผู้วิจัยเดินทางเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
2.2.7.4) ตรวจสอบข้ อ มู ล ของแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่ ไ ด้
กลับคืนมาลงรหัสเพื่อเตรียมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.8) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2.2.8.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการประเภท
ที่พักโดยใช้ค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
2.2.8.2) วิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science for
Windows)
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2.2.8.3) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ด้วยการหาค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) (ศิริชัย กาญจนวาสี,
ทวี วั ฒ น์ ปิ ต ยานนท์ และดิ เ รก ศรี สุ โ ข, 2551) โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows
(Statistical Package for the Social Science for Windows) วิเคราะห์ข้อมูล
2.2.8.4) วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของคุ ณ ภาพก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยการวิเคราะห์ หาความแตกต่าง
ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนด้วยวิธี Modified Priority Needs Index หรือค่าดัชนี PNImodified
ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2542) สูตรในการคานวณ ได้แก่
PNImodified = (I – D) / D
I (Importance) คือ ระดับของสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
D (Degree of Success) คือ ระดับของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ของคุณภาพกาลังวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผู้วิจัยจัดลาดับความต้องการจาเป็น (Set Priority) ของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนจากค่าระดับความ
ต้องการจาเป็น (PNImodified) มากที่สุดไปน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
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2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.1) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ทั้งนี้ แบบส ารวจ
ความคิด เห็ น ได้ รั บ การตรวจสอบความครอบคลุ มและความเหมาะสมของเนื้อ หาและภาษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ลักษณะการให้ความเห็นเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบลิ เ คิ ร์ ท สเกล (Likert, 1961) ทุ ก ข้ อ ค าถามจะมี ค าตอบแบบสนองคู่ (Dual-Response
Format) หรือสองสภาพ ได้แก่ ระดับของสภาพปัจจุบันและระดับของสภาพที่พึงประสงค์ (สุวิมล
ว่องวาณิช, 2550) เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด /
สภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุด
4 หมายถึง ความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบันมาก /
สภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นมาก
3 หมายถึง ความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบันปานกลาง /
สภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นปานกลาง
2 หมายถึง ความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบันน้อย /
สภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นน้อย
1 หมายถึง ความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบันน้อยที่สุด /
สภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายโดยใช้สูตรคานวณความกว้างของชั้นเพื่อใช้ใน
การอภิปรายผล (ความกว้างของชั้นเท่ากับ 0.8) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 43-98) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพทีพ่ ึงประสงค์
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.2) คั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ได้แก่ นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียนไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมจานวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้
2.2.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยโครงการบัญชี
รายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2.2) ดร.ไกรยศ ภัทรวาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน
2.2.3) ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2.2.4) นายมณฑล ภาคสุวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
2.2.5) ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.2.6) ดร.จิราภรณ์ พรหมมะหา
รักษาการผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรการท่องเที่ยว
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2.2.7) นางสาวบุณฑริก กุศลวิทย์

ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
สมาคมโรงแรมไทย
2.2.8) นางสาวบุพผา สุวรรณวรางกูล ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และเครือข่าย
พัฒนาฝีมือแรงงาน
2.2.9) นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา
ระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2.2.10) นายเจริญ รุ่งเรือง
ประธานสมาคมผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
โรงแรม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2.2.11) ดร.มานิต พิมพาเรียน
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมเลอเมอริเดียน
3) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบ
สารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนในภาพรวมและจาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของผู้
ลงทุนทั้ง 4 ภาคส่วน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นด้วยวิธี Modified Priority
Needs Index หรือค่าดัชนี PNImodified ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2542) สูตรใน
การคานวณ ได้แก่
PNImodified = (I – D) / D
เมื่อ
I (Importance)

คือ ระดับของสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
D (Degree of Success) คือ ระดับของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของการลงทุน
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
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ผู้วิจัยจัดลาดับความต้องการจาเป็น (Set Priority) ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซี ย นตามกรอบการลงทุ น ทางการศึ ก ษาทั้ ง 4 ภาคส่ ว นจากค่ า ระดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น
(PNImodified) มากที่สุดไปน้อยที่สุด
4) วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ด อ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน วิธีดาเนินการวิจัยมีดังนี้
4.1) วิเ คราะห์ จ ากความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริม สร้ า ง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดย
การจั ดล าดับความต้องการจ าเป็ น และกาหนดให้ประเด็นที่มีค่าดัช นี PNImodified มากกว่าค่าดัช นี
PNImodified เฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นค่าที่แสดงถึงความต้องการจาเป็นต้องพัฒนาเพื่อขจัดเนื่องจากเป็น
จุดอ่อน และกาหนดให้ประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified น้อยกว่าค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ยในแต่ละด้าน
ถือว่าเป็นจุดแข็งของความต้องการจาเป็นต้องได้รับการเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุวิมล ว่อง
วานิช, 2550)
4.2) วิเคราะห์ เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 3 การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น
4 วิธี ดังนี้ (1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (2) ร่างกลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น (3) ประเมิ นร่างกลยุทธ์ การลงทุนทางการศึก ษาเพื่อ เสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (4)
นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน รายละเอียดดังนี้
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1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากผลการวิเคราะห์ 3 แหล่ง ดังนี้
1.1) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.2) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุก คามของการลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขีด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.3) ผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2) ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้า งขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
2.1) นาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถก าลั งคนวิ ช าชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พัก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยนมา
วิเคราะห์ TOWS Matrix โดยนาจุดแข็ง และจุดอ่อน มาจับคู่กับโอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อกาหนด
กลยุทธ์ โดยทาการจับคู่ในสี่รูปแบบ ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 จุดแข็ง + โอกาส เพื่อกาหนดกลยุทธ์ SO ซึ่งเป็นการนาเอาจุดแข็งที่มี
อยู่มาปรับใช้เพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่
รูปแบบที่ 2 จุดแข็ง + ภาวะคุกคาม เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ST ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งเพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะคุกคาม
รูปแบบที่ 3 จุดอ่อน + โอกาส เพื่อกาหนดกลยุทธ์ WO ซึ่งเป็นการแก้ไขจุดอ่อน
โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับ
รูปแบบที่ 4 จุดอ่อน + ภาวะคุกคาม เพื่อกาหนดกลยุทธ์ WT ซึ่งเป็นการแก้ไขหรือ
ลดปัญหาอันเกิดจากจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
2.2) ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1) โดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ 2 ส่วน ได้แก่
2.2.1) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWNS Matrix แยกประเด็นตามกรอบการ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมากาหนดเป็นกลยุทธ์รองและวิเคราะห์จัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์หลัก
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2.2.2) ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินความต้องการจาเป็น ผลการวิเคราะห์เนื้อหา
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมากาหนดเป็นกลยุทธ์ระดับแนวทางการปฏิบัติตามกลุ่ม
กลยุทธ์รอง
2.3) นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1) เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนามาปรับปรุงตามคาแนะนา
3) ประเมินร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การประเมินร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนเป็นการประเมินและตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี
ได้แก่ (3.1) การประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 และ (3.2) การประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 2 รายละเอียดดังนี้
3.1) การประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยดังนี้
3.1.1) พัฒนาแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลงคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน แบบประเมินได้รับการตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสม
ของเนื้อหาและภาษาที่ใช้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับคะแนนและคาอธิบาย “ความเหมาะสม” เกี่ยวกับ ร่างกลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ได้แก่
5 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ระดับคะแนนและคาอธิบาย “ความเป็นไปได้ ” เกี่ยวกับ ร่างกลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
5 หมายถึง ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายโดยใช้สูตรคานวณความกว้างของชั้นเพื่อใช้ใน
การอภิปรายผล (ความกว้างของชั้นเท่ากับ 0.8) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 43-98) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
3.1.2) คั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ์ ก าร
คัดเลือก ได้แก่ นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานระดับ
นโยบายที่เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างขีด ความสามารถกาลั งคนวิช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่
1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4) ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว
5) อาจารย์อาพล สายโอบเอื้อ
ชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงแรมไทย
3.1.3) ขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3.1.4) นาหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โครงร่างการวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในรูปแบบ TOWS Matrix ร่างกลยุทธ์และแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3.1.5) วิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อทราบระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ประมวลผลข้อมูลโดย
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science for
Windows)
3.1.6) ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนตามการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2) ประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยดังนี้
3.2.1) จั ด ประชุ ม สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) กั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน 8 ท่าน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวธิ ิดา จรุงเกียริกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2) นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
สมาคมโรงแรมไทย
3) นายศักดิ์ชัย ปิ่นเพชร
สมาคมนักบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงแรม
4) นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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5) นางพุทธชาด ศุภลักษณ์

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
6) ดร.จิรานุช โสภาพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7) นายพิสิทธิ์ ธงพุดซา
นักวิจัยด้านกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
8) นางกัลชณิช แย้มภักดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ
3.2.2) นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขในกลยุทธ์
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 3)
4) นาเสนอกลยุทธ์ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ า งขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผู้วิจัยนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 3) ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละน าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ฉบับ
สมบูรณ์) ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

151

บทที่ 4
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ในบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา
ตอนที่ 2 ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน แบ่งอออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 1 ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 1 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 หน่วยงาน พบว่ามีความสอดคล้องกัน ผลการพยากรณ์ของกองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 36,440 คน (คิดเป็นร้อยละเฉลี่ ย 1.40 ต่อปี) ผลการ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10,974 คน (คิดเป็น ร้อยละเฉลี่ย
0.50 ต่อปี ) และผลการพยากรณ์ความต้องการกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยโดย
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ด้ ว ยวิ ธี แ บบจ าลองเศรษฐมิ ติ
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(Econometric Model) พบว่าไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2558 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 รายละเอียดผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามแต่ละหน่วยงานดังนี้
1) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พยากรณ์ความต้องการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 ด้วยแนวคิดขององค์การ
สหประชาชาติ วิ ธี Inverse Cobb-Douglas Production Function หรื อ สมการการผลิ ต แบบ
Cobb-Douglas อาศัย ข้อ มูล ทุติ ย ภู มิแ ละนามาประมวลผลข้ อมู ล แล้ ว ใช้โ ปรแกรมสถิ ติส าเร็จ รู ป
ร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต กระบวนการศึกษาแบ่งขั้นตอนออกเป็นช่วงต่างๆ ดังนี้
ช่วงแรก การพยากรณ์ความต้องการแรงงานในอนาคต ปี พ.ศ.2558-2562 ขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ย นแปลงของมูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และสต๊อกทุน (Capital Stock)
ดังนั้ นการพยากรณ์มูล ค่าของ 2 ปัจจัยนี้เป็นส่ว นสาคัญ ในการพยากรณ์ความต้องการแรงงานใน
อนาคตโดยการพยากรณ์มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยใช้ตัวเลขอ้างอิงจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสต๊อกทุน
ช่ ว งที่ ส อง การปรั บ ค่ า การพยากรณ์ ที่ ค านวณได้ ใ ห้ มี จ านวนที่ ส อดคล้ อ งกั บ จ านวน
ประชากรและกาลังแรงงาน ขั้นตอนนี้ใช้ข้อมูลจาก การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553-2583 ของส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติโดยนาจานวน
ประชากรจาแนกตามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเป็นฐานในการคานวณโดยจานวนผู้มีงานทาของแต่ละปี
นั้นจะได้จากสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานและเข้าทางานหรือเรียกว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงาน (Labour Force Participation Rate) ซึ่งกาหนดให้มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 ของกาลังแรงงาน
ทั้งหมด
ช่วงที่สาม การหาสัดส่วนการจ้างงานแต่ละอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยดูจากข้อมูล
การสารวจภาวะการทางานของประชากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554-2557 รวม
16 ไตรมาส และหาค่า สั ดส่ ว นเฉลี่ ยผู้ มีงานทาแต่ล ะอาชีพในแต่ล ะอุตสาหกรรมทุกไตรมาสเพื่ อ
นาไปใช้เป็นค่าสัดส่วนในการคานวณประมาณการการจ้างงานในแต่ละอาชีพ
จากนั้นนาตัวเลขจากจานวนผู้มีงานทาที่เป็นแรงงานในระบบ กล่าวคือ แรงงานที่เป็น
ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างรัฐบาล และรัฐวิส าหกิจ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2558-2562 เป็น
จานวนแรงงานที่จะต้องหามาทดแทนโดยนาตัวเลขเหล่านี้บวกรวมเข้าไปกับข้อมูลที่มีการพยากรณ์แต่
ละอาชีพไว้ก่อนหน้าแล้ว ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
คานวณโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยกอง
วิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ร้อยละ
ปี พ.ศ.
การเปลี่ยนแปลง
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
การเปลี่ยนแปลง
2558
2,549,663
2559
2,587,050
37,387
1.47
2560
2,627,001
39,951
1.54
2561
2,663,754
36,753
1.39
2562
2,695,425
31,671
1.19
ที่มา: กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)
ตารางที่ 6 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าความต้องการกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 36,440 คน หรือ
ร้อยละ 1.40 ต่อปี รายละเอียดมีดังนี้ ปี พ.ศ.2558 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย เท่ากับ 2,549,663 คน ปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 2,587,050 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47) ปี พ.ศ.
2560 เท่ากับ 2,627,001 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54) ปี พ.ศ.2561 เท่ากับ 2,663,754 คน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.39) และ ปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 2,695,425 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19)
2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2556-2565 ด้วยแนวคิด Parnes-MRP หรือ GDP per
work วิธี Teleological Forecast หรือ Normative Forecast อาศัยข้อมูลที่มีการจัดทาและเผยแพร่
(ข้อมูลทุติยภูมิ) ใช้ระบบสารสนเทศ PMANP เก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่จาเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลนาเข้า
(Input) สาหรับการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนในระบบฐานข้อมูลอุ ปสงค์กาลังคน สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยคานวณค่า Correction Factor Coefficient (CFC) ที่มาจากจานวนการ
จ้างงานเบื้องต้นหารด้วยจานวนกาลังแรงงานเป้าหมายเพื่อนาไปปรับค่าการจ้างงานเบื้องต้นให้เป็น
จานวนกาลังแรงงานเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยในภาพรวมและจ าแนกตามระดับการศึกษา (สั ดส่ ว นการศึกษากาลั งคนคงที่ ) ได้แก่
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษาตามระบบฐานข้อมูลอุปสงค์กาลังคนดังนี้
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ตารางที่ 7 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
ร้อยละ
ปี พ.ศ.
สาขาที่พักของไทย
การเปลี่ยนแปลง
2558
2,017,051
0.24
2559
2,020,548
0.17
2560
2,036,615
0.80
2561
2,058,711
1.08
2562
2,066,085
0.36
2563
2,079,238
0.64
2564
2,086,366
0.34
2565
2,093,868
0.36
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557)
ตารางที่ 7 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่าความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้น เฉลี่ ย ปีล ะ 10,974 คน หรือ ร้อยละ 0.50 ต่อปี
รายละเอียดดังนี้ ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ปี พ.ศ.2558 เท่ากับ
2,017,051 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25) ปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 2,020,548 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17) ปี
พ.ศ.2560 เท่ากับ 2,036,615 คน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.79) ปี พ.ศ.2561 เท่ากับ 2,058,711 คน
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09) ปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 2,066,085 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36) ปี พ.ศ.2563
เท่ากับ 2,079,238 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64) ปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 2,086,366 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.34) และปี พ.ศ.2565 เท่ากับ 2,093,868 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36)
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ตารางที่ 8 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ความต้องการกาลังคนจาแนกตามระดับการศึกษา
ปี
รวม
ประถมศึกษา มัธยมฯ มัธยมฯ
พ.ศ.
ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
หรือต่ากว่า
ต้น
ปลาย
2558 1,069,956 409,581 243,431 81,595 85,780 126,709 2,017,051
2559 1,076,619 411,489 240,231 80,742 85,041 126,425 2,020,548
2560 1,086,392 407,512 241,324 82,503 88,508 130,376 2,036,615
2561 1,095,849 414,750 246,810 83,436 87,343 130,523 2,058,711
2562 1,099,193 417,334 247,244 83,557 87,934 130,823 2,066,085
2563 1,106,586 420,113 248,522 83,957 88,601 131,460 2,079,238
2564 1,111,110 421,133 248,889 84,214 88,940 132,080 2,086,366
2565 1,114,989 421,893 249,951 84,686 89,486 132,298 2,093,868
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557)
ตารางที่ 8 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยจาแนกตามระดับ การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่าความต้องการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2558-2565
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกระดับการศึกษา สูงสุด ได้แก่ ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5,802
คน หรือร้อยละ 0.53 ต่อปี รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,006 คน
หรือร้อยละ 0.49 ต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 966 คน หรือร้อยละ 0.40 ต่อ
ปี ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะ 546 คน หรื อ ร้ อ ยละ 0.64 ต่ อ ปี
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 493 คน หรือร้อยละ 0.39 ต่อปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 334 คน หรือร้อยละ 0.41 ต่อปี
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3) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พยากรณ์ความ
ต้ อ งการก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยด้ ว ยแนวคิ ด แบบจ าลองเศรษฐมิ ติ
(Econometric Model) โดยการพั ฒ นาแบบจ าลองเศรษฐกิ จ มหภาครายไตรมาส ( MacroEconometric Model) โครงสร้างแบบจาลองประกอบด้วยโครงสร้างด้านอุปสงค์รวม (Aggregate
Demand) และอุปทานรวม (Aggregate Supply) ที่สมมติให้มีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค (Macro-economic Equilibrium) ผ่านการปรับตัวของระดับราคาทั่วไป (General
Price Level)
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทยแสดงโดยสมการที่ขึ้นกับ
ระดับ ค่าจ้ างและระดับ การผลิ ตในกรณีที่เป็นสมการในรูปลอการิทึม ค่าสั มประสิ ทธิ์คือค่าความ
ยื ด หยุ่ น ของค่ า จ้ า งต่ อ ความต้ อ งการแรงงาน ( Wage Elasticity of Demand for Labour)
รายละเอียดสมการดังนี้
LOG(EM_HOTEL) = 6.82977618149 – 0.0567474283678 * LOG(W_HOTEL(-3)
/ CPI(-3)) + 0.104763140817 * LOG(GDPR_HOTEL(-1)) +
[AR(1) = 0.781229693951]

โดย
EM_HOTEL
W_HOTEL
CPI
GDPR_HOTEL
AR

=
=
=
=
=

ความต้องการแรงงานสาขาโรงแรม
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของโรงแรม
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ระดับผลผลิตของโรงแรม
ค่าความคลาดเคลื่อน

การก าหนดระดั บ ของผลผลิ ต สาขาที่ พั ก ของไทย (วั ด ในหน่ ว ยของมู ล ค่ า เพิ่ ม )
กาหนดจากฟังก์ชั่นการผลิต (Production Function) เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตประกอบด้ว ย
สต๊อกทุน (Real Capital Stock, CAPR_(i)) และ แรงงาน (EM_(i)) ดังนี้
LOG(GDPR_HOTEL) = -4.24952775515 + 0.804760538*LOG(CAPR_HOTEL) +
0.6100412826*LOG(EM_HOTEL(-3)) –
0.1259227412*DUMMY10Q2 + [AR(1) = 0.3932029776]

โดย
GDPR_HOTEL = ระดับผลผลิตของโรงแรม (วัดในหน่วยของมูลค่าเพิ่ม)
CAPR_HOTEL = สต๊อกทุนของโรงแรม
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EM_HOTEL = การจ้างงานของโรงแรม
DUMMY2010 = ตัวแปรภายนอก (กาหนดให้คงที่) พิจารณาเฉพาะนโยบาย
การขึ้นค่าจ้าง 300 บาทเท่านั้น
AR
= ค่าความคลาดเคลื่อน
กาหนดระดับค่าจ้างเฉลี่ยสาขาที่พักในแบบจาลองดังนี้
W_HOTEL = -3770.83377668 + 65.3826437733*MINWAGE –
3823.35299017*DUMMY_WAGE55

โดย
W_HOTEL
= ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของโรงแรม
MINWAGE
= อัตราค่าจ้างขั้นต่า
DUMMY_WAGE55 = ตัวแปรหุ่นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าจ้าง
(หลังปี พ.ศ.2555 = 1)
ทดสอบความแม่นยาด้วยค่าสถิติ Theil Inequality Coefficient พบว่าเฉลี่ยแล้ว
อยู่ที่ 0.0226 หมายความว่า ค่าพยากรณ์มีความผิดพลาดจากข้อมูลจริง เท่ากับ ร้อยละ 2.26 ซึ่ง
ยอมรับได้ (ยอมรับให้มีความผิดพลาดได้ไม่เกิน ร้อยละ 3)
ตารางที่ 9 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความต้องการกาลังคน (พันคน)
เฉลี่ย
ปี พ.ศ.
(พันคน)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2553
2,894.7
2,661.9
2,530.7
2,565.9
2,663.3
2554
2,624.3
2,610.3
2,637.6
2,436.7
2,577.2
2555
2,480.0
2,482.5
2,485.8
2,487.1
2,483.9
2556*
2,473.9
2,475.7
2,478.2
2,430.8
2,464.7
(% change)
(-0.53)
(0.07)
(0.1)
(-1.91)
(-0.77)
2557*
2,433.9
2,436.2
2,438.4
2,437.80
2,436.6
(% change)
(0.13)
(0.1)
(0.09)
(-0.02)
(-1.14)
2558*
2,441.4
2,441.4
(% change)
(0.15)
(0.2)
หมายเหตุ * หมายถึง ผลการพยากรณ์แบบจ่าลองเศรษฐกิจมหภาคกรณีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท
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ตารางที่ 9 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่า
เป็น 300 บาท ส่งผลให้นายจ้างลดการจ้างงานลงในสาขาที่พัก ของประเทศไทย ร้อยละ 0.77 ในปี
พ.ศ.2556 และ 1.14 ในปี พ.ศ.2557 ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับต่ากว่า
แนวโน้มในอดีตในระยะสั้น-กลาง อย่างไรก็ดีในระยะยาวหากมีการปรับสัดส่วนความเข้มข้นของทุน แรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะและผลิตภาพแรงงานการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจะ
ได้ รั บ การตอบสนองในทางที่ ส่ ง ผลให้ การเจริญ เติ บ โตกลั บ เข้ า สู่ แ นวโน้ม ในอดีต ที่ ส อดคล้ องกั บ
ศักยภาพของประเทศไทยและสูงขึ้นตามการปรับโครงสร้างของทุน -แรงงานและผลิตภาพดังกล่าว
สาหรับไตรมาสแรกปี พ.ศ.2558 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพิ่มขึ้น
เป็น 2,441.4 พันคน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ต่อไตรมาส
ส าหรั บ ผลการพยากรณ์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คนสาขาที่ พั ก ของไทยจ าแนกตาม
การศึกษา ปี พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1 (หน่วย: พันคน) พบว่าระดับการศึกษาที่มีความต้องการมากที่สุด
ได้แก่ ระดั บ ประถมศึก ษาและต่ากว่า คิ ดเป็ นร้อยละ 56.12 รองลงมา ได้แก่ ระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้น 424.45 พันคน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 11.50
ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.18 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 4.48
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 4.37
ส่วนที่ 2 ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วย
วิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา
ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติ
อนุกรมเวลาซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการพยากรณ์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันของ
ข้อมูลจากผลการศึกษาในส่วนที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการพยากรณ์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ (1)
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา รายละเอียดมีดังนี้
2.1) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและวิธีการพยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา (Time Series
Econometrics) โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิดของ
Box-Jenkins (1976) สรุปได้ดังนี้
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ตรวจสอบความนิ่ง (stationary) ของข้อมูล
ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test

พิจารณาฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตนเอง
(Autocorrelation Function: ACF)

ทดสอบยูนิทรูท (Unite Root Test)
ด้วยวิธี Dickey Fuller Test
อนุกรมเวลาไม่นิ่ง

อนุกรมเวลานิ่ง
ทดสอบนัยสาคัญของค่าคงที่และแนวโน้มใน
ส่วนประกอบของข้อมูล ด้วยวิธี ADF test

กาหนดโมเดล ARIMA(p, d, q) พิจารณา
จาก ACF และ PACF

ปรับข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหา
ผลต่าง (Differencing)

ตัวอย่างโครงสร้างโมเดลเพื่อนาไปใช้
พยากรณ์

ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยการลอง
ผิดลองถูก

โมเดลสมบูรณ์
สมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์

ประเมินผลการพยากรณ์ด้วยวิธ:ี
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
- Theil’s inequality coefficient U

ภาพที่ 6 แนวคิดและวิธีการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามแนวคิดของ Box-Jenkins (Compan and Preededilok, 2015: 13-27)
ภาพที่ 6 แนวคิดและวิธีการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยด้ ว ยวิ ธี เ ศรษฐมิ ติ อ นุ ก รมเวลา โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average) เป็นแนวคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตรมหภาคเกี่ยวกับการพยากรณ์โมเดลตัวแปรเดียว
(Univariate Model) ใช้ข้อมูล อนุ กรมเวลา (Time Series) เสนอโดย George Box และ Gwilym
Jenkins เมื่อปี พ.ศ.2519 ผ่านผลงานที่มีชื่อว่า Time series analysis forecasting and control
โดยการประยุ ก ต์ Autoregressive Integrated Moving Average หรื อ ARIMA Model วิ เ คราะห์
ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อหาโมเดลการพยากรณ์ (Box-Jenkins, 1976)
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วิธีก ารพยากรณ์ค วามต้ องการกาลั ง คนวิช าชีพ ท่อ งเที่ยวสาขาที่พั กของไทยโมเดล
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิดของ Box-Jenkins สรุปได้ดังนี้
1) บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสถิติข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยรายปี และรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 ภาพรวมและจาแนกตามระดับ
การศึกษา ได้แก่ (1.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า (1.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1.3)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (1.4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (1.5) ระดับอุดมศึกษา
2) ตรวจสอบความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พั กของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 ตามข้อตกลงเบื้องต้นของ Box-Jenkins โมเดล
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) โดยการพล็ อ ตกราฟข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลา
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 มาเขียนกราฟเพื่อดูลักษณะ
การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาและพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) กล่าวคือ ACF ของข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่งจะมีลักษณะ
ลดลง (Die Down) เข้าสู่ศูนย์อย่างรวดเร็วเมื่อข้อมูลอนุกรมเวลามีระยะห่างกันเพิ่มขึ้นหรือถูกตัดออก
(Cut Off) ที่ระยะห่างช่วงใดช่วงหนึ่ง แต่กรณีที่ ACF มีลักษณะลดลงเข้าสู่ศูนย์ช้าๆ แสดงว่าข้อมูล
อนุกรมเวลาไม่คงที่ (Non-Stationary) กรณีที่อนุกรมเวลานั้นเป็นอนุกรมเวลาไม่คงที่และ/หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) หรือฤดูกาล (Seasonable) เข้ามาเกี่ยวข้องดาเนินการหา
ผลต่าง (Differencing) เพื่อให้ได้อนุกรมเวลาทีน่ ิ่ง (Stationary) (สุชัยศรี ไลออนส์, 2540: 27-36)
3) ทดสอบยูนิทรูท (Unite Root Test) คือ การทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลาว่ามีลักษณะ
ข้อมูล เป็ นแบบ “นิ่ง” [Integrated of Order 0 = I(0)] หรือ “ไม่นิ่ง” [Integrated of Order d =
I(d), d › 0] เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variances) ที่ไม่นิ่งในแต่
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การทดสอบ Unit Root นั้นสามารถกระทาได้โดยการทดสอบ DF (DickeyFuller test) และการทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller test) โดย Dickey-Fuller (1979:
427-431) ซึ่ง เป็ น วิธี ก ารที่ นิ ย มใช้ ก ว้า งขวางในปัจ จุ บัน (อั ค รพงศ์ อั้ นทอง, 2550: 67) และเป็ น
ขั้น ตอนแรกของการศึ กษาภายใต้วิธี Cointegration and Error Correction Mechanism สมมติ
ความสัมพันธ์ดังนี้
Xt = Xt-1 + et
โดยที่
Xt, Xt-1 = ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ t-1
et
= ความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม (Random Error)
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= สัมประสิทธิ์อัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation Coefficience)

สมมติฐานการทดสอบดังนี้
H0 :  = 1
H1 :     1; -1    1
การทดสอบสมมติฐ านเป็ นการทดสอบว่า ตั ว แปรที่ ศึ กษา (Xt) นั้ นมี Unit Root
หรือไม่สามารถพิจารณาได้จากค่า  กรณีที่ยอมรับ H0 : =1 หมายความว่า Xt มี Unit Root หรือ
Xt มีลักษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) แต่กรณีที่ยอมรับ H1 :     1 หมายความว่า Xt ไม่มี Unit
Root หรือ Xt มีลักษณะนิ่ง (Stationary) จากการเปรียบเทียบค่า t-statistics ที่คานวณได้กับค่าใน
ตาราง Dickey-Fuller จะสามารถปฏิเสธสมมติฐานได้แสดงว่าตัวแปรที่นามาทดสอบมีลักษณะนิ่ง
หรือเป็น Integrated of order 0 (Pindyck and Rubinfeld, 1998)
การทดสอบ Unit Root สามารถดาเนินการได้อีกวิธีหนึ่งได้แก่
ให้  = (1+); -1    1
โดย  = พารามิเตอร์
จะได้
Xt
Xt
Xt–Xt-1
Xt-1

=
=
=
=

(1+)Xt-1 + et
Xt-1 +Xt-1 + et
Xt-1 + et
Xt-1 + et

สมมติฐานการทดสอบของ Dickey-Fuller ใหม่ได้แก่
H0 :  = 0 (Non-Stationary)
H1 :   0 (Stationary)
กรณีที่ยอมรับ H0 :  = 0 จะได้ว่า  = 1 หมายความว่า Xt มี Unit Root หรือ Xt
มีลักษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูล
อนุกรมเวลา ณ เวลา t-1 แต่กรณีที่ยอมรับ H1 :   0 จะได้ว่า   หมายความว่า Xt ไม่มี Unit
Root หรือ Xt มีลักษณะนิ่ง (Stationary)

162
เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา
t-1 ค่าคงที่และแนวโน้ม ดังนั้น Dickey-Fuller พิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อ
ทดสอบว่ามี Unit Root หรือไม่ สมการดังกล่าวได้แก่
Xt-1 = Xt-1 + et
Xt-1

= α + Xt-1 + et

Xt-1 = α + βt + Xt-1 + et
การตั้งสมมติฐ านการทดสอบ Dickey-Fuller เป็นเช่นเดียวกับที่กล่ าวมาข้างต้น
ส าหรั บ การทดสอบโดยใช้ ก ารทดสอบ Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) โดยเพิ่ ม
กระบวนการถดถอยในตัวเอง (Autoregressive Processes) เข้าไปในสมการซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
กรณีที่ใช้การทดสอบของ Dickey-Fuller แล้ ว ค่ าเดอร์บิน -วัตสั น (Durbin-Watson) ต่า การเพิ่ ม
กระบวนการถดถอยในตัวเองเข้าไปนั้น ผลการทดสอบ Augmented Dickey Fuller Test จะทาให้
ได้ค่าเดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) เข้าใกล้ 2 ทาให้ได้สมการใหม่จากการเพิ่ม Lagged Change
เข้าไปในสมการทดสอบ Unit Root ทางด้านขวามือซึ่งพจน์ที่ใส่เข้าไปนั้น จานวน Lagged Term (p)
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลหรือสามารถเพิ่มจานวน Lag เพื่อไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ดังนี้
None

p

Xt = Xt-1 +  i X t 1  et
t 1

Intercept

p

Xt = α + Xt-1 +  i X t 1  et
t 1

p

Intercept & Trend Xt = α + t + Xt-1 +  i X t 1  et
t 1

โดยที่
Xt = ข้อมูลตัวแปร ณ เวลา t
Xt-1 = ข้อมูลตัวแปร ณ เวลา t-1
α, , ,  = ค่าพารามิเตอร์
t = ค่าแนวโน้ม
et = ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม
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จานวนของ Lagged Term (p) ที่เพิ่มเข้าไปในสมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละงานวิจัยหรือเพิ่มจานวน Lag ในสมการจนกว่าส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่เกิดปัญหา
Autocorrelation
การทดสอบสมมติ ฐ านทั้ ง วิ ธี Dickey-Fuller Test (DF) และวิ ธี Augmented
Dickey –Fuller Test (ADF) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรที่ทดสอบ Xt มี Unit Root หรือไม่ สามารถ
หาได้จ ากค่า  กรณี ที่ค่า  มีค่า เท่ากั บ 0 แสดงว่ าตัว แปร Xt นั้ นมี Unit Root สมมติฐ านการ
ทดสอบได้แก่
H0 :  = 0 (Non-Stationary) และ H1 :   0 (Stationary)
สามารถทดสอบสมมติฐานได้โดยการเปรียบเทียบค่า t-statistic ที่คานวณได้กับค่า
ในตาราง Dickey-Fuller ค่า t-statistic ที่จะนามาทดสอบสมมติฐานในแต่ละรูปแบบนั้นจะต้องนาไป
เปรียบเทียบกับตาราง Dickey-Fuller ณ ระดับต่างๆ กรณีที่สามารถปฎิเสธสมมติฐานได้ แสดงว่าตัว
แปรที่นามาทดสอบเป็น Integrated of Order 0
กรณีที่การทดสอบสมมติฐาน พบว่า Xt มี Unit Root นั้น ต้องนาค่า Xt มาทา
Differencing จนกระทั่งสามารถปฎิเสธสมมติฐานที่ว่า Xt มีความไม่นิ่งของข้อมูลได้ เพื่อทราบ Order
of Integration (d) ว่าอยู่ในระดับใด
4) วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธี Box-Jenkins รายละเอียดดังนี้
4.1) กาหนดโมเดล ARIMA (p, d, q) พิจารณาจากลักษณะของฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตนเอง (Autocorrelation Function: ACF) ร่วมกับฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial
Autocorrelation Function: PACF) การกาหนด p และ q ในโมเดล ขั้นตอนคือ การระบุว่าโมเดลนี้
ควรจะมี Autoregressive (p) เท่าใด Differencing (d) ที่ล าดับเท่าใด และ Moving Average (q)
เท่าใด พิจารณาค่า ACF และ PACF (Gujarari, 2003) ดังนี้
ตารางที่ 10 การพิจารณาฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตนเอง Autocorrelation Function (ACF) และ
ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน Partial Autocorrelation (PACF)
ชนิดของโมเดล

รูปแบบของ ACF

รูปแบบของ PACF

AR (p)

ลู่โค้งเข้าหาแกน (Tails Off)

MA (q)

เกิดค่าที่ชัดเจนเพียง q ค่าแล้ว
หายไป (Cut Off After Lag q)
ลู่โค้งเข้าหาแกน (Tails Off)
ลู่โค้งเข้าหาแกน (Tails Off)

ARMA (p,q)

เกิดค่าที่ชัดเจนเพียง p ค่าแล้ว
หายไป (Cut Off After Lag q)
ลู่โค้งเข้าหาแกน (Tails Off)

164
ตารางที่ 10 การพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง Autocorrelation
Function (ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ว น Partial Autocorrelation (PACF) เพื่อ
กาหนดรูปแบบของโมเดล ดังนี้ กรณีที่แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) จากฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) มีลักษณะโค้งลู่เข้าหาแกนในแนวราบในขณะที่แผนภาพ
สหสัมพันธ์ (Correlogram) ของ PACF เกิดมีค่าขึ้นมาไม่กี่ค่าแล้วหายไป จานวนแท่งของค่าที่เกิด
ขึ้น มาให้ นั บ เป็ น ค่ าที่ p ของ AR(p) หรื อหากค่า ACF เกิ ด แท่ ง Correlogram และหลั ง จากนั้ น ก็
หายไป ในขณที่ PACF โค้งลดเข้าหาแกนระนาบ สามารถสรุปได้ว่าโมเดลควรมีลักษณะเป็น MA(q)
และหาก ACF และ PACF โค้งเข้าหาแกนระนาบทั้งคู่ โมเดลควรจะเป็น ARMA(p, q) เมื่อรวมกับการ
ทดสอบความนิ่งจะสามารถหาค่าของ Difference ได้ ซึ่งผลจากการ Difference จานวน d ครั้ง จะ
ได้โมเดล ARIMA(p,d,q) (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2550: 85)
4.2) ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimate) ในโมเดลโดยการลองผิดลอง
ถูกเพื่อตรวจสอบค่าความแตกต่างหลายๆ ค่าและเลือกค่าที่มีผลรวมกาลังสองของค่า คลาดเคลื่อน
(Sum of Square Residuals) ต่ าที่ สุ ด R-Squared (R2) : Coefficient of Determination ค่ า R2
จะมีค่าอยู่ ร ะหว่าง 0-1 การพิจ ารณาค่า R2 ให้ พิจารณาว่าค่า R2 ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งดี ค่า DurbinWatson stat เป็นค่าที่ใช้ในการพิจารณาว่าโมเดลมีปัญหา Autocorrelation หรือไม่ กรณีที่ D.W. มี
ค่ า ใกล้ เ คี ย ง 2 แสดงว่ า โมเดลที่ ก าลั ง พิ จ ารณาไม่ มี ปั ญ หา Autocorrelation นอกจากนี้ ค่ า FStatistic เป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานว่าค่าสัมประสิทธ์ที่ประมาณค่าได้มีค่าแตกต่างไปจาก
ศูนย์หรือไม่ ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดี (จิตตภัทร เครือวัลย์, 2557 และอัครพงศ์ อั้นทอง, 2550: 27-28)
4.3) นาโมเดลไปใช้ในการพยากรณ์ (Forecasting)
5) ประเมินผลการพยากรณ์ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละเฉลี่ย (Mean Absolute
Percentage Error: MAPE) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ Theil’s U (Theil’s Ineqvality Coefficient: U)
เพื่ อ แสดงถึ ง โมเดลที่ ป ระมาณได้ เ ป็น โมเดลที่ เ ป็น ตั ว แทนข้ อ มูล ได้อ ย่ างดี ที่สุ ด (Fitzgerald and
Akinotoye, 1995: 493-500 และจิ ต รกร บุ ญ เรื อ ง, 2554: 36) เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละเฉลี่ย (MAPE) ที่ยอมรับได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 และค่า สัมประสิทธิ์ Theil’U เข้า
ใกล้ 0 (ค่า Theil’U มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1) (Theil, 1978)
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2.2) ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลระดับย่อย
โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย รายปีและรายไตรมาส 15 ปี
ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2544-2558) สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เลือกตัวแปรรหัสจาแนกตามสาขา
การผลิต ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคารภาพรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ (1) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (4)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (5) ระดับอุดมศึกษา และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสถิติ
กาลั งคนวิช าชีพท่ องเที่ย วสาขาที่ พักของไทย (รายไตรมาส) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 ข้อมู ล
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยรายละเอียดตามภาพมีดังนี้
กาลังคน (พันคน)

TOTAL

3,200
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 7 กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (รายไตรมาส)
ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558

57

58
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ภาพที่ 7 กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (รายไตรมาส) ระหว่างปี พ.ศ.
2544-2558 พบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 14.0 พันคน หรือร้อยละ 0.7 ต่อไตรมาส ข้อมูลล่าสุดไตร
มาส 4 ปี พ.ศ.2558 กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยมีจานวนทั้งสิ้น 2,669.3 พันคน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปี พ.ศ.2557 จานวน 101.6 พันคน (ร้อยละ 4.0) และเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปี พ.ศ.2544 จานวน 723.1 พันคน (ร้อยละ 37.15) กาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (รายไตรมาส) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 สูงสุดอยู่ในไตรมาสที่ 1 ปี
พ.ศ.2553 จานวน 2,871.4 พันคน และต่าสุดอยู่ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2544 จานวน 1,468.1 พันคน
สาหรับกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
(รายไตรมาส) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าเพิ่มขึ้นทุกระดับการศึกษา สู งสุด ได้แก่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 4.1 พันคน (ร้อยละ 1.9 ต่อไตรมาส) รองลงมา ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 4.1 พันคน (ร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส)
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 3.6 พันคน (ร้อยละ 3.4 ต่อไตรมาส) ระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพชั้นสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 1.2 พันคน (ร้อยละ 2.1 ต่อไตรมาส) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 0.6 พันคน (ร้อยละ 1.2 ต่อไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2558 กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่ามีจานวนทั้งสิ้น 1,708.4 พันคน (คิดเป็น
ร้อยละ 64.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวนทั้งสิ้น 406.1 พันคน (คิดเป็นร้อยละ 15.2) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจานวนทั้งสิ้น 117.0 พันคน (คิดเป็นร้อยละ 4.4) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมีจานวนทั้งสิ้น 131.2 พันคน (คิดเป็นร้อยละ 4.9) และอุดมศึกษามีจานวนทั้งสิ้น 256.7
พันคน (คิดเป็นร้อยละ 9.9) รายละเอียดมีดังนี้
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กาลังคน (พันคน)
2,400
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A คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า B คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
E คือ ระดับอุดมศึกษา
F คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
G คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาพที่ 8 กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(รายไตรมาส) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
2) ผลการตรวจสอบความนิ่ง (Stationary) ข้อมูลอนุกรมเวลา
2.1) กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (ภาพรวม) ตัว แบบ ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) ถูกออกแบบมาสาหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความ
นิ่ง (Stationary) ตามข้อตกลงเบื้องต้นของ Box-Jenkins ผู้วิจัยนาข้อมูลอนุกรมเวลาของกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 มาเขียนกราฟเพื่อดูลักษณะการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลและพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) จากฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตนเอง (Autocorrelation Function: ACF) กรณี ที่อนุ กรมเวลานั้ นเป็ นอนุ กรมเวลาไม่ นิ่ง (Non-
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stationary) และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) หรือฤดูกาล (Seasonable) เข้า
มาเกี่ยวข้องดาเนินการหาผลต่าง (Differencing) เพื่อให้ได้อนุกรมเวลาทีน่ ิ่ง (Stationary)
แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) จากฟังก์ชันสหสั มพันธ์ในตัวเอง (ACF)
ของกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทย (ภาพรวม) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่า
ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) ลดลงอย่างช้าๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend)
แสดงว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบไม่นิ่ง (Non-Stationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหา
ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference) เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2544Q1 2558Q4
Included observations: 59

Correlogram of Total Employment
1st-difference

ภาพที่ 9 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 9 แผนภาพสหสั ม พั น ธ์ (Correlogram) ผลต่ า งอั น ดั บ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุ กรมเวลากาลั งคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.
2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) ลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว แสดงว่า
ข้อมู ล อนุ ก รมเวลาของผลต่ างอัน ดั บ 1 มีความนิ่ง (Stationary) ส าหรับ การทดสอบ Unit Root
เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 โดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration
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เท่ากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ
Level With Trend and Intercept มีดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทย ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-7.4070** -2.6054 -7.4619** -3.5482 -7.4033** -4.1242
1
-7.9544** -2.6061 -8.1585** -3.5503 -8.1083** -4.1273
2
-5.7226** -2.6069 -6.0037** -3.5526 -5.9889** -4.1305
3
-3.8674** -2.6076 -4.0509** -3.5550 -3.9901** -4.1338
4
-3.3117** -2.6084 -3.5353** -3.5574 -3.4983** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบ Unit Root ของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทย ณ ระดับ I(1) พบว่า ค่า Augmented Dickey-Fuller Test ของ Without Trend and
Intercept, With Intercept และ With Trend and Intercept ที่ Lag 0, 1, 2, 3 และ 4 เมื่อเทียบ
กับตาราง Critical Value ของ MacKinnon พบว่า ค่า ADF Test Statistic ทั้ง 3 โมเดลมีค่าน้อย
กว่าค่าวิกฤตของ MacKinnin (1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่า
ข้อมูลอนุกรมเวลามีลั กษณะนิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่
ระดับ I(1) ข้อมูลไม่มี Unit Root
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2.2) กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
2.2.1) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และต่ ากว่ า แผนภาพสหสั ม พั น ธ์
(Correlogram) ข้อมูลอนุ กรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึ ก ษา (ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และต่ ากว่ า ) ระหว่ า งปี พ.ศ.2544 -2558 พบว่ า ฟั ง ก์ ชั น
สหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) ลดลงอย่างช้าๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) แสดงว่า
ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบไม่นิ่ง (Non-Stationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหาผลต่าง
อันดับ 1 (First-Difference) เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2001Q1 2015Q4 Correlogram of Lower Sec and Lower
Included observations: 59
1st-difference

ภาพที่ 10 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 10 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึ ก ษา (ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และต่ ากว่ า ) ระหว่ า งปี พ.ศ.2544 -2558 พบว่ า ฟั ง ก์ ชั น
สหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) ลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของผลต่าง
อันดับ 1 มีความนิ่ง (Stationary) สาหรับการทดสอบ Unit Root เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary)
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ของข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาโดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration
เท่ากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ
Level With Trend and Intercept สาหรับผลการทดสอบ Unit Root เมื่อเทียบกับตาราง Critical
Value ของ MacKinnon พบว่ า ค่ า ADF Test Statistic ทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า วิ ก ฤตของ
MacKinnin (1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่าข้อมูล อนุกรม
เวลามีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่ระดับ I(1) ข้อมูล
ไม่มี Unit Root รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า)
ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-7.8371** -2.6054 -7.7833** -3.5482 -7.7607** -4.1242
1
-8.5329** -2.6061 -8.4808** -3.5503 -8.4886** -4.1273
2
-6.5228** -2.6069 -6.5008** -3.5526 -6.5954** -4.1305
3
-4.1193** -2.6076 -4.0778** -3.5550 -4.0043** -4.1338
4
-3.7435** -2.6084 -3.7146** -3.45574 -3.6971** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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2.2.2) ระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย แผนภาพสหสั ม พัน ธ์ (Correlogram)
ข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) ลดลง
อย่างช้าๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) แสดงว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบไม่นิ่ง
(Non-Stationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหาผลต่างอันดับ 1 (First-Difference) เพื่อ
ปรับให้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2544Q1 2558Q4
Included observations: 59

Correlogram of Higher Secondary
1st-difference

ภาพที่ 11 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 11 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (ACF) ลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของผลต่าง อันดับ 1 มี
ความนิ่ง (Stationary) สาหรับการทดสอบ Unit Root เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูล
อนุกรมเวลาโดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration เท่ากับ 1 หรือ
I(1) ที่ ร ะดั บ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ Level With
Trend and Intercept สาหรับผลการทดสอบ Unit Root เมื่อเทียบกับตาราง Critical Value ของ
MacKinnon พบว่ า ค่ า ADF Test Statistic ทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า วิ ก ฤตของ MacKinnin
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(1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะ
นิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่ระดับ I(1) ข้อมูลไม่มี Unit Root
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-11.3958** -2.6054 -11.8147** -3.5482 -11.7081** -4.1242
1
-7.1664** -2.6061 -7.8892** -3.5503 -7.8134** -4.1273
2
-4.6162** -2.6069 -5.3452** -3.5526 -5.2831** -4.1305
3
-3.6092** -2.6076 -4.3592** -3.5550 -4.3063** -4.1338
4
-2.8003** -2.6084 -3.4778** -3.5574 -3.4340** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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2.2.3) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) แผนภาพสหสั ม พั น ธ์
(Correlogram) ข้อมูลอนุ กรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (ACF) ลดลงอย่างช้าๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) แสดงว่าข้อมูลอนุกรม
เวลาเป็นแบบไม่นิ่ง (Non-Stationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหาผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2544Q1 2558Q4
Included observations: 59

Correlogram of Dip.Voc. Cert.
1st-difference

ภาพที่ 12 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 12 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (ACF) ลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว แสดงว่ าข้อมูลอนุกรมเวลาของผลต่าง อันดับ 1 มี
ความนิ่ง (Stationary) สาหรับการทดสอบ Unit Root เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูล
อนุกรมเวลาโดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration เท่ากับ 1 หรือ
I(1) ที่ ร ะดั บ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ Level With
Trend and Intercept สาหรับผลการทดสอบ Unit Root เมื่อเทียบกับตาราง Critical Value ของ
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MacKinnon พบว่ า ค่ า ADF Test Statistic ทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า วิ ก ฤตของ MacKinnin
(1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะ
นิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่ระดับ I(1) ข้อมูลไม่มี Unit Root
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-8.9712** -2.6054 -8.9360** -3.5482 -8.8610** -4.1242
1
-10.1633** -2.6061 -10.1502** -3.5503 -10.0502** -4.1273
2
-7.4478** -2.6069 -7.5429** -3.5526 -7.4981** -4.1305
3
-5.8753** -2.6076 -6.0496** -3.5550 -6.0320** -4.1338
4
-4.5082** -2.6084 -4.7887** -3.5574 -4.8599** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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2.2.4) ระดั บประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) แผนภาพสหสั มพั นธ์
(Correlogram) ข้อมูลอนุ กรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเอง (ACF) ลดลงอย่างช้าๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวโน้ม (Trend) แสดงว่า ข้อมูลอนุกรม
เวลาเป็นแบบไม่นิ่ง (Non-Stationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหาผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2544Q1 2558Q4
Included observations: 59

Correlogram of High Voc. Cert.
1st-difference

ภาพที่ 13 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 13 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเอง (ACF) ลดลงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของผลต่าง อันดับ 1 มี
ความนิ่ง (Stationary) สาหรับการทดสอบ Unit Root เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูล
อนุกรมเวลาโดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration เท่ากับ 1 หรือ
I(1) ที่ ร ะดั บ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ Level With
Trend and Intercept สาหรับผลการทดสอบ Unit Root เมื่อเทียบกับตาราง Critical Value ของ
MacKinnon พบว่ า ค่ า ADF Test Statistic ทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า วิ ก ฤตของ MacKinnin
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(1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะ
นิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่ระดับ I(1) ข้อมูลไม่มี Unit Root
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 15 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-12.0612** -2.6054 -12.2663** -3.5482 -12.1652** -4.1242
1
-9.7449** -2.6061 -10.3825** -3.5503 -10.2855** -4.1273
2
-6.0975** -2.6069 -6.9726** -3.5526 -6.9069** -4.1305
3
-4.6846** -2.6076 -5.7150** -3.5550 -5.6640** -4.1338
4
-3.3018** -2.6084 -4.2395** -3.5574 -4.1883** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ * หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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2.2.5) ระดับอุดมศึกษา แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ข้อมูลอนุกรม
เวลากาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
ระหว่ า งปี พ.ศ.2544-2558 พบว่ า ฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง (ACF) ลดลงอย่ า งช้ า ๆ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากแนวโน้ ม (Trend) แสดงว่ า ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาเป็ น แบบไม่ นิ่ ง (NonStationary) ต้องแปลงข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการหาผลต่างอันดับ 1 (First-Difference) เพื่อปรับให้
เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิ่ง (Stationary) ดังนี้
Sample: 2544Q1 2558Q4
Included observations: 59

Correlogram of Higher Education.
1st-difference

ภาพที่ 14 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (First-Difference)
ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับอุดมศึกษา) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558
ภาพที่ 14 แผนภาพสหสัมพันธ์ (Correlogram) ผลต่างอันดับ 1 (FirstDifference) ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 พบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF)
ลดลงเข้า สู่ ศู น ย์ ก ลางอย่ า งรวดเร็ ว แสดงว่า ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาของผลต่ าง อั น ดับ 1 มีค วามนิ่ ง
(Stationary) ส าหรั บการทดสอบ Unit Root เพื่อที่จะดูความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูล อนุกรม
เวลาโดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่ Order of Integration เท่ากับ 1 หรือ I(1) ที่
ระดั บ Level Without Trend and Intercept, Level With Intercept และ Level With Trend
and Intercept ส าหรั บ ผลการทดสอบ Unit Root เมื่ อ เที ย บกั บ ตาราง Critical Value ของ
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MacKinnon พบว่ า ค่ า ADF Test Statistic ทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า วิ ก ฤตของ MacKinnin
(1996) จึงปฎิเสธสมมติฐาน [H0 :  = 0 (Non-Stationary)] แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะ
นิ่ง (Stationary) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 นั่นคือ ที่ระดับ I(1) ข้อมูลไม่มี Unit Root
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 16 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ณ ระดับ I(1)
Without
1%
1%
With Trend
1%
With
Lag Trend and Critical
Critical
and
Critical
Intercept
Intercept Value
Value
Intercept
Value
0
-8.2045** -2.6054 -8.6940** -3.5482 -8.8367** -4.1242
1
-6.7353** -2.6061 -7.7154** -3.5503 -7.9180** -4.1273
2
-4.5505** -2.6069 -5.5067** -3.5526 -5.8580** -4.1305
3
-3.0234** -2.6076 -3.9398** -3.5550 -4.1680** -4.1338
4
-2.7765** -2.6084 -3.8329** -3.5574 -4.1558** -4.1372
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ * หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยวิธี Box-Jenkins
3.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
3.1.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 3 โมเดล
ได้แก่ ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), และ ARIMA(2,1,1) ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด
เพียงโมเดลเดียว ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทั้ง 3 โดยใช้
สถิติทดสอบ ได้แก่ (1) ผลรวมกาลังสองของค่าคลาดเคลื่อน (Sum of Square Residuals) (2) ค่า RSquared (R2) (3) ค่า Durbin-Watson stat และ (4) ค่า F-Statistic และพบว่าโมเดล ARIMA(1,1,1)
เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด
3.1.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(1,1,1) รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 17 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
14.9124
14.3369
1.0401
AR(1)
-0.4303
0.6055
-0.7106
MA(1)
0.5721
0.5465
1.0469
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0101
0.0000
0.0000

ตารางที่ 17 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) กับค่าคงที่
(with a constant term) พบว่า ค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ 14.9124 ประมาณค่าพารามิเตอร์ AR(1)
หรือ 1 เท่ากับ -0.4303 (ค่า t-statistic = -0.7106 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01) ประมาณค่าพารามิเตอร์ MA(1) หรือ 1 เท่ากับ 0.5721 (ค่า t-statistic = 1.0469
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01)
สมการโมเดล ARIMA(1,1,1) ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + t - 1t-1
Yt = 14.9124 – 0.4303yt-1 + 0.5721t-1 + t
(1.0401)* (-0.7106)*** (1.0469)***
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3.1.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่า
มีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 1.75 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.011 ซึ่งยอมรับได้) มา
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย พบว่าความต้องการกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตร
มาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 17.2 พันคน หรือร้อยละ 0.6 ต่อไตรมาส รายละเอียด
มีดังนี้
ตารางที่ 18 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
2,740.5**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
2,787.3**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
2,806.5
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
2,819.6
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
2,835.3
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
2,849.9
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
2,864.9
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
2,879.8
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
2,894.7
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
2,909.6
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
2,924.5
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
2,939.4
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
2,954.3
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
2,969.3
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
2,984.2
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
2,999.1
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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3.2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า
1.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 3 โมเดล
ได้แ ก่ ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), และ ARIMA(2,1,1) ทั้งนี้ ผู้ วิ จั ยเลื อกโมเดลที่ เหมาะสมที่สุ ด
เพียงโมเดลเดียว ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทั้ง 3 โดยใช้
สถิติทดสอบ ได้แก่ (1) ผลรวมกาลังสองของค่าคลาดเคลื่อน (Sum of Square Residuals) (2) ค่า RSquared (R2) (3) ค่า Durbin-Watson stat และ (4) ค่า F-Statistic และพบว่าโมเดล ARIMA(1,1,1)
เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด
1.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(1,1,1) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 19 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
-0.2836
2.2147
0.1280
AR(1)
0.7243
0.0885
8.1816
MA(1)
-0.9767
0.0198
-49.2333
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.8985
0.0000
0.0000

ตารางที่ 19 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) กับ
ค่าคงที่ (with a constant term) พบว่าค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ -0.2836 ประมาณค่าพารามิเตอร์
AR(1) หรือ 1 เท่ากับ 0.7243 (ค่า t-statistic = 8.1816 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01) ประมาณค่าพารามิเตอร์ MA(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.9767 (ค่า t-statistic = -49.2333
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01) ทั้งนี้ ค่าคงที่ () พบว่าไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผู้วิจัยจึงตัดค่าคงที่ () ออกจากโมเดล ARIMA(1,1,1) และประมาณค่าพารามิเตอร์
โมเดล ARIMA(1,1,1) ใหม่โดยไม่มีค่าคงที่ (without a constant term) ดังนี้
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ตารางที่ 20 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) ไม่มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
AR(1)
0.7241
0.0881
8.2187
MA(1)
-0.9772
0.0206
-42.2413
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0000
0.0000

ตารางที่ 20 ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ โ มเดล ARIMA(1,1,1) ไม่ มี
ค่าคงที่ (without a constant term) พบว่าประมาณค่าพารามิเตอร์ AR(1) หรือ 1 เท่ากับ 0.7241
(ค่ า t-statistic = 8.2187 แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01) ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ MA(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.9772 (ค่า t-statistic = -42.2413 แตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01) สมการโมเดล ARIMA(1,1,1) ดังนี้
Yt = 1yt-1 + t - 1t-1
Yt = 0.7241yt-1 + 0.9772t-1 + t
(8.2187)** (-42.2413)**
1.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 0.43 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.013 ซึ่งยอมรับได้)
มาพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า) พบว่าความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยจาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า) ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 ลดลงเฉลี่ยไตรมาสละ 1.6 พันคน หรือ ร้อย
ละ 0.09 ต่อไตรมาส รายละเอียดมีดังนี้
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ตารางที่ 21 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า) รายไตรมาส ระหว่างปี
พ.ศ.2559-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
1,755.9**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
1,785.9**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
1,770.6
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
1,759.5
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
1,751.5
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
1,745.7
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
1,741.5
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
1,738.4
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
1,736.2
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
1,734.6
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
1,733.6
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
1,732.6
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
1,732.0
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
1,731.6
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
1,731.3
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
1,731.0
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 2 โมเดล
ได้แก่ ARIMA(1,1,1) และ ARIMA(2,1,1) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเพียงโมเดลเดียว
ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทั้ง 2 โดยใช้สถิติทดสอบ ได้แก่
(1) ผลรวมกาลังสองของค่าคลาดเคลื่อน (Sum of Square Residuals) (2) ค่า R-Squared (R2) (3)
ค่า Durbin-Watson stat และ (4) ค่า F-Statistic และพบว่า โมเดล ARIMA(1,1,1) เป็นโมเดลที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด
2.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(1,1,1) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 22 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
4.1866
1.3446
3.1135
AR(1)
-0.0479
0.2530
-0.1895
MA(1)
-0.4846
0.2203
-2.1998
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0029
0.8503
0.0319

ตารางที่ 22 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) กับ
ค่าคงที่ (with a constant term) พบว่าค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ 4.1866 ประมาณค่าพารามิเตอร์
AR(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.0479 (ค่า t-statistic = -0.1895) ประมาณค่าพารามิเตอร์ MA(1) หรือ
1 เท่ากับ -0.4846 (ค่า t-statistic = -2.1998) ทั้งนี้ ค่าคงที่ () พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ผู้วิจัยไม่ตัดค่าคงที่ () ออกจากโมเดล ARIMA(1,1,1) สมการโมเดล ARIMA(1,1,1) ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + t - 1t-1
Yt = 4.1866 - 0.0479yt-1 + 0.4846t-1 + t
(3.1135)** (-0.1895)

(-2.1998)
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2.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 3.59 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.025 ซึ่งยอมรับได้)
มาพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย) พบว่าความต้องการกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
จาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 4.2 พันคน หรือร้อยละ 0.9 ต่อ
ไตรมาส รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 23 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) รายไตรมาส ระหว่างปี
พ.ศ.255-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
416.1**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
423.2**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
424.5
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
428.9
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
433.0
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
437.2
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
441.4
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
445.6
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
449.8
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
454.0
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
458.2
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
462.3
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
466.5
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
470.7
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
474.9
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
479.1
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 4 โมเดล
ได้แก่ ARIMA(1,1,1) ARIMA(2,1,1) ARIMA(1,1,2) และ ARIMA(2,1,2) ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องเลือกโมเดลที่
เหมาะสมที่สุดเพียงโมเดลเดียว ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของ
โมเดลทั้ง 4 โดยใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ (1) ผลรวมกาลังสองของค่า คลาดเคลื่อน (Sum of Square
Residuals) (2) ค่ า R-Squared (R2) (3) ค่ า Durbin-Watson stat และ (4) ค่ า F-Statistic และ
พบว่าโมเดล ARIMA(1,1,1) เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์น้อยที่สุด
3.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(1,1,1) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 24 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,2) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
0.5449
0.0557
9.7724
AR(1)
0.3469
0.1281
2.7085
MA(1)
-0.9994
0.0402
-24.8482
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0000
0.0089
0.0000

ตารางที่ 24 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) กับ
ค่าคงที่ (with a constant term) พบว่าค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ 0.5449 ประมาณค่าพารามิเตอร์
AR(1) หรือ 1 เท่ากับ 0.3469 (ค่า t-statistic = 2.7085 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.01) และประมาณค่ าพารามิเ ตอร์ MA(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.9994 (ค่า t-statistic =
-24.8482 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01) สมการโมเดล ARIMA(1,1,1) ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + t - 1t-1
Yt = 0.5449 + 0.3469yt-1 + 0.9994t-1 + t
(9.7724)*** (2.7085)*** (-24.8582)***
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3.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 4.87 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.036 ซึ่งยอมรับได้)
มาพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ) พบว่าความต้องการกาลังคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
จาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่
1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 0.7 พันคน หรือร้อยละ 0.6 ต่อ
ไตรมาส รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 25 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) รายไตรมาส ระหว่างปี
พ.ศ.2559-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
114.1**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
116.1**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
117.2
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
117.9
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
118.5
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
119.1
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
119.6
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
120.2
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
120.7
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
121.2
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
121.8
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
122.3
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
122.9
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
123.4
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
124.0
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
124.5
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 2 โมเดล
ได้แก่ ARIMA(1,1,1) และ ARIMA(2,1,1) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเพียงโมเดลเดียว
ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทั้ง 2 โดยใช้สถิติทดสอบ ได้แก่
(1) ผลรวมกาลังสองของค่าคลาดเคลื่อน (Sum of Square Residuals) (2) ค่า R-Squared (R2) (3)
ค่า Durbin-Watson stat และ (4) ค่า F-Statistic และพบว่าโมเดล ARIMA(1,1,1) เป็นโมเดลที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด
4.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(1,1,1) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 26 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(1,1,1) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
1.3234
0.2789
4.7445
AR(1)
-0.0317
0.1714
-0.1851
MA(1)
-0.7580
0.1120
-6.7656
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0000
0.8537
0.0000

ตารางที่ 26 การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ โ มเดล ARIMA(1,1,1) มี
ค่าคงที่ (with a constant term) พบว่าค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ 1.3234 ประมาณค่าพารามิเตอร์
AR(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.0317 (ค่า t-statistic = -0.1851) ประมาณค่าพารามิเตอร์ MA(1) หรือ
1 เท่ากับ -0.7580 (ค่า t-statistic = -6.7656 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01) สมการโมเดล ARIMA(1,1,1) ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + t - 1t-1
Yt = 1.3234 – 0.0317yt-1 + 0.7580t-1 + t
(4.7445)*** (-0.1851) (-6.7656)***
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4.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 4.08 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.035 ซึ่งยอมรับได้)
มาพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พบว่าความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
จาแนกตามระดับการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง) ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 1.2 พันคน หรือร้อยละ
0.8 ต่อไตรมาส รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 27 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ระดับ ปวส.) รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
136.5**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
138.8**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
137.3
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
138.7
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
140.0
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
141.4
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
142.7
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
144.0
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
145.3
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
146.7
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
148.0
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
149.3
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
150.6
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
152.0
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
153.3
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
154.6
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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5) ระดับอุดมศึกษา
5.1) การก าหนดโมเดล ผลการพิ จ ารณาฟั ง ก์ ชั น สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เอง
Autocorrelation Function (ACF) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว เ อ ง บ า ง ส่ ว น Partial
Autocorrelation (PACF) ผู้วิจั ย กาหนดโมเดล ARIMA(p,d,q) ที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด 3 โมเดล
ได้แก่ ARIMA(1,1,1) ARIMA(2,1,1) และ ARIMA(1,1,2) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเพียง
โมเดลเดียว ผู้วิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทั้ง 3 โดยใช้สถิติ
ทดสอบ ได้แก่ (1) ผลรวมกาลังสองของค่า คลาดเคลื่อน (Sum of Square Residuals) (2) ค่า RSquared (R2) (3) ค่า Durbin-Watson stat และ (4) ค่า F-Statistic และพบว่าโมเดล ARIMA(2,1,1)
เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและมีขนาดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด
5.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ โมเดล ARIMA(2,1,1) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 28 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(2,1,1) มีค่าคงที่
Parameter
Coefficient
SE
t-statistic
estimate
Constant
3.7411
1.0949
3.4168
AR(1)
-0.0007
0.3770
-0.0020
AR(2)
-0.2871
0.1398
-2.0530
MA(1)
-0.1553
0.3982
-0.3900
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย

Approx.
Prob.
0.0012
0.9984
0.0448
0.6980

ตารางที่ 28 การประมาณค่าพารามิเตอร์โมเดล ARIMA(2,1,1) กับ
ค่าคงที่ (with a constant term) พบว่าค่าคงที่ หรือ  เท่ากับ 3.7411 ประมาณค่าพารามิเตอร์
AR(1) หรือ 1 เท่ากับ -0.0007 (ค่า t-statistic = -0.0020) ประมาณค่าพารามิเตอร์ AR(2) หรือ 2
เท่ า กั บ -0.2871 (ค่ า t-statistic = -2.0530) ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ MA(1) หรื อ 1 เท่ า กั บ
-0.1553 (ค่า t-statistic = -0.3900) สมการโมเดล ARIMA(2,1,1) ดังนี้
Yt =  + 1yt-1 + 2yt-2 + t - 1t-1
Yt = 3.7411 - 0.0007yt-1 – 0.2871yt-1 + 0.1553t-1 + t
(3.4168)** (-0.0020)

(-2.0530)

(-0.3900)
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5.3) การพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยนาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม (ค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 1.99 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.012 ซึ่งยอมรับได้)
มาพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
(ระดับอุดมศึกษา) พบว่า ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนกตามระดับ
การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ในอนาคต 4 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4
ปี พ.ศ.25662 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไตรมาส 3.6 พันคน หรือร้อยละ 1.2 ต่อไตรมาส รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 29 ค่าการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ไตรมาส
พักของไทย (พันคน)
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2559
282.0**
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2559
286.8**
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2559
286.0
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2559
289.4
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560
294.5
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560
298.3
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560
301.7
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560
305.4
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2561
309.2
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2561
313.0
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561
316.7
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2561
320.4
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2562
324.2
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2562
327.2
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562
331.7
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2562
335.4
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
หมายเหตุ **รายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากรโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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กล่ าวโดยสรุ ป ข้อมูล ระดับย่อยโครงการส ารวจสภาวการณ์การทางานของประชากรทั่ว
ราชอาณาจักรไทยโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ ยไตรมาสละ 14.0 พันคน หรือร้อยละ 0.72 ต่อไตรมาส
สาหรับรายปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 65.9 พันคน หรือร้อยละ 2.4 ต่อปี ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2558) กาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยมีจานวนทั้งสิ้น 2,643.6 พันคน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของการจ้าง
งานทั่วประเทศ

5.42
4.26

9.09

15.30

1.73

64.20

มัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุดมศึกษา

อื่นๆ

ภาพที่ 15 สัดส่วนกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.2558
ภาพที่ 15 สัดส่วนกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.2558 พบว่า สูงสุด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า จานวน 1,705.7 พันคน (ร้อย
ละ 64.20) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 406.5 พันคน (ร้อยละ 15.30)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 113.1 พันคน (ร้อยละ 4.26) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จานวน 143.9 พันคน (ร้อยละ 5.42) และอุดมศึกษา จานวน 241.5 พันคน (ร้อยละ 9.09)
ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (ภาพรวม) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา (คานวณโดยผู้วิจัย) พบว่ามีความสอดคล้องกัน ความต้องการกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย (ภาพรวม) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รายละเอียดมีดังนี้
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1) กองวิจั ยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พยากรณ์ความต้องการ
กาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทย ด้ว ยแนวคิดของสหประชาชาติ วิธี Inverse CobbDouglas Production Function หรือสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas พบว่าระหว่างปี พ.ศ.
2558-2562 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 36.4 พันคน
หรือร้อยละ 1.4 ต่อปี
2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่ พั ก ของไทย ด้ ว ยแนวคิ ด Parnes-MRP หรื อ GDP per work วิ ธี Teleological Forecast
หรื อ Normative Forecast โดยมี ก ารปรั บ ค่ า การจ้ า งงานเบื้ อ งต้ น ให้ เ ป็ น จ านวนก าลั ง แรงงาน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10.9 พันคน หรือร้อยละ 0.5 ต่อปี
3) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พยากรณ์ความต้องการ
กาลั งคนวิช าชีพ ท่อ งเที่ ย วสาขาที่พั กของไทย ด้ว ยแนวคิ ด แบบจาลองเศรษฐมิติ (Econometric
Model) โดยการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาส (Macro-econometric Model)
โครงสร้างแบบจาลองประกอบด้วยโครงสร้างด้านอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) และอุปทาน
รวม (Aggregate Supply) ที่สมมติให้มีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาค (Macroeconomic Equilibrium) ผ่ า นการปรั บ ตั ว ของระดั บ ราคาทั่ ว ไป (General Price Level) ผลการ
พยากรณ์ พบว่าไตรมาสแรกปี พ.ศ.2558 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พัน
คน หรือร้อยละ 0.2 ต่อไตรมาส นอกจากนี้ ผลการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่าเป็น 300 บาท ส่งผลให้นายจ้างลดการจ้างงาน
ในสาขาที่พักของประเทศไทย ร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ.2556 และ 1.1 ในปี พ.ศ.2557 ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับต่ากว่าแนวโน้มในอดีตในระยะสั้น-กลาง อย่างไรก็ดีในระยะ
ยาวหากมีการปรับสัดส่วนความเข้มข้นของทุน -แรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะ
และผลิตภาพแรงงานการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจะได้รับการตอบสนองในทางที่ส่งผลให้การเจริญเติบโต
กลับเข้าสู่แนวโน้มในอดีตที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยและสูงขึ้นตามการปรับโครงสร้าง
ของทุน-แรงงานและผลิตภาพดังกล่าว
4) การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิ ชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐกิจ
อนุกรมเวลา (Time Series Econometrics) โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average) ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ.2562 ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 17.2 พัน
คน (ร้อยละ 0.6 ต่อไตรมาส) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 23.7 พันคน (ร้อยละ 2.4 ต่อปี)
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สาหรับผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และต่ากว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทยและผลการพยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธี เ ศรษฐกิ จ อนุ ก รมเวลา (Time Series
Econometrics) โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิดของ
Box-Jenkins พบว่ามีความสอดคล้องกัน รายละเอียดมีดังนี้
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 พบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.8 พันคน หรือร้อยละ 0.5 ต่อปี สาหรับผลการ
พยากรณ์ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 พบว่าลดลงเฉลี่ยไตรมาสละ 1.6 พันคน (ร้อย
ละ 0.09 ต่อไตรมาส) หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 12.2 พันคน (ร้อยละ 0.7 ต่อปี)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย พยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าระหว่างปี
พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.0 พันคน (ร้อยละ 0.40 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 4.2 พันคน (ร้อยละ 0.9 ต่อไตรมาส)
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 16.5 พันคน (ร้อยละ 3.8 ต่อปี)
3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่าระหว่างปี
พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.3 พันคน (ร้อยละ 0.53 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 0.7 พันคน (ร้อยละ 0.6 ต่อไตรมาส)
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.8 พันคน (ร้อยละ 2.1 ต่อปี)
4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่า
ระหว่า งปี พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้ นเฉลี่ ยปีล ะ 0.6 พั นคน (ร้ อยละ 0.64 ต่อ ปี) ส าหรับ ผลการ
พยากรณ์ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 1.2 พันคน (ร้อยละ
0.8 ต่อไตรมาส) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.9 พันคน (ร้อยละ 3.5 ต่อปี)
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5) ระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความต้องการกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับอุดมศึกษา พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปีละ 0.5 พันคน (ร้อยละ 0.62 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล
ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 3.6 พันคน (ร้อยละ 1.2 ต่อไตรมาส) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 14.6
พันคน (ร้อยละ 4.9 ต่อปี)
กล่าวโดยสรุป ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทย
พบว่าในอนาคตอีก 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย ร้อยละ 0.5–2.4 ต่อปี และ
โครงสร้ างตลาดแรงงานท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยยัง คงพึ่ง พาแรงงานอย่างเข้มข้ น (LabourIntensive) และยั ง คงขึ้ น อยู่ กั บ ก าลั ง แรงงานที่ ไ ร้ ฝี มื อ (Lower-Skilled) เป็ น หลั ก นอกจากนี้
ข้อสังเกตที่สาคัญเกี่ยวกับผลการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทย พบว่าแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
มุ่งไปที่กาลังแรงงานที่มีฝีมือและทักษะเฉพาะด้านมากขึ้นด้วยสัดส่วนความต้องการกาลังคนในระดับ
ที่มีการศึกษาสู งมีสั ดส่ว นความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตอนที่ 2 ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตัวชี้วัดคุณ ภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.1) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ (1) ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) (ASEAN, 2011) (2) มาตรฐาน
สมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน (สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว, 2556)
และ (3) คู่มือการประเมินสมรรถนะร่ว มวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Australia
Development Cooperation Program, 2015) พบว่า ตัว ชี้วั ดคุ ณภาพกาลั ง คนวิช าชี พท่ องเที่ ย ว
สาขาที่พักตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสามารถจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มที่ 1
ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก (Hotel Services) และกลุ่ ม ที่ 2 ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก าร
ห้องอาหาร (Restaurant Services)
สาหรับตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซีย นทั้ง 2 กลุ่ มวิช าชีพ ผลการศึ กษาเอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้อ ง พบว่าสามารถจาแนก
ออกเป็น 3 สมรรถนะสาคัญๆ ได้แก่ (1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลั ก (Core Competencies) (2)
สมรรถนะทั่ ว ไป ( Generic Competencies) และ (3) สมรรถนะตามหน้ า ที่ ( Functional
Competencies) ทั้งนี้ รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสามารถวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ดังนี้
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)

199

200

201

202

203

204

205

206
ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก) พบว่า ประกอบด้วย
10 องค์ประกอบ 50 ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1.1) ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า (1.2) ทางานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางสังคม
(1.3) ดาเนินการด้านระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยในสุขอนามัย (1.4) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้าน
สุ ข ลั ก ษณะในที่ ท างาน (1.5) ท างานธุ ร การเบื้ อ งต้ น ทั่ ว ไป (1.6) เข้ า ใช้ แ ละสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า น
คอมพิวเตอร์ (1.7) สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (1.8) คงไว้ซึ่งความรู้ด้านอุตสาหกรรม
การบริการ (1.9) พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง (1.10) จัดการและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ และ (1.11) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ (2.1) สารอง
ห้ อ งพั ก และด าเนิ น ตามขั้ น ตอนการส ารองห้ อ งพั ก (2.2) ด าเนิ น การส ารองห้ อ งพั ก ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ (2.3) ให้บริการด้านห้องพัก (2.4) รักษาข้อมูลด้านการเงินของลูกค้า (2.5) ดาเนินการ
ตรวจบั ญชีภ าคกลางคืน (2.6) ให้ บริการด้านพนักงานขนสั มภาระ (2.7) ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
โทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX (2.8) รับโทรศัพท์และโอนสายโทรศัพท์สายเข้า (2.9) อานวยความสะดวก
โทรศั พ ท์ ส ายออก (2.10) ให้ ข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ก ารในโรงแรม และ (2.11) ให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (3.1) ให้บริการ
ด้านแม่บ้านแก่ลูกค้า (3.2) ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องอานวยความสะดวกและเครื่องมือ
ต่างๆ (3.3) ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องสาหรับลูกค้า (3.4) ดูแลรักษาและอานวยความสะดวก
การซักผ้า (3.5) ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า และ (3.6) ทาความสะอาด
และดูแลสถานที่และอุปกรณ์ในที่ทางาน
4) งานบริการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (4.1) จัดให้มีร ะบบ
รักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทางาน (4.2) รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ (4.3) จัดการ
และดูแลผู้มึนเมา (4.4) บริการอานวยความสะดวกและจัดเก็บสิ่งของมีค่า (4.5) อานวยความสะดวก
กรณีสิ่งของสูญหาย และ (4.6) วางแผนและดาเนินการอพยพบุคคลต่างๆ ออกจากอาคาร
5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ (5.1) สร้าง
ความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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6) งานด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (6.1) ทางานร่วมกันอย่างดี
ในงานด้านบริหาร ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง (6.2) บารุงรักษาการลงทะเบียนและระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (6.3) วางแผน จัดการ และดาเนินการประชุม และ (6.4) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจ
ทั่วไป
7) การบริหารการเงิน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (7.1) ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจ
สาหรับรายการบริการ (7.2) รักษามาตรฐานและเอกสารด้านการเงิน (7.3) จัดเตรียมใบแสดงสถานะ
ทางการเงิน และ (7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน
8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (8.1) ฝึกสอนพนักงานให้
เกิดทักษะในการทางาน และ (8.2) ดูแลตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผลการฝึกอบรม
9) การจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (9.1) บริหารการใช้ทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (9.2) กากับการปฏิบัติงานประจาในที่ทางาน (9.3) จัดการการบริการ
ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ (9.4) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
10) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ (10.1) สนทนา
ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
สาหรับตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหารสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตามตารางที่ 31 ดังนี้
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน (กาลังคนให้บริการด้านห้องอาหาร)
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พั กตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น (ก าลั ง คนวิช าชี พ ให้ บริ การด้า นห้ องอาหาร) พบว่ า
ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 84 ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1.1) ใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการส่งอาหาร (1.2) ดูแลรักษาบารุงเครื่องครัวและอุปกรณ์ (1.3) สื่อสารทางโทรศัพท์
อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ (1.4) ปฏิบั ติตามระเบียบทาความสะอาดในสถานที่ทางาน (1.5) จัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือให้สะอาดปลอดภัย (1.6) คงไว้ซึ่งความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการ (1.7) จัดการ
และเตรียมสินค้าอุปโภค (1.8) ปฏิบัติการงานธุรการทั่วไป (1.9) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาล
เบื้ องต้น (1.10) รั บ และแก้ปั ญหาคาติช มจากลู กค้า (1.11) จัดเก็บเครื่องครัว และอาหาร (1.12)
ทางานกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ (1.13) ทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้
2) การทาอาหารเพื่อการพาณิช ย์ ประกอบด้ว ย 18 ตัว ชี้วัด ได้แก่ (2.1) ประยุกต์ใช้
เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน (2.2) สร้างและบารุงรักษามาตรฐานการผลิตอาหาร (2.3) เตรียม
เนื้อสัตว์ต่างๆ (2.4) รักษาและเตรียมอาหารให้ปลอดภัย (2.5) ดูแลจัดการการบริการ (2.6) วางแผน
และควบคุมดูแลรายการอาหาร (2.7) วางแผนและเตรียมจัดอาหารบัพฟิตแก่ลูกค้า (2.8) จัดเตรียม
แซนวิชหน้าต่างๆ (2.9) จัดเตรียมและปรุงเนื้อสั ตว์ (2.10) จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล (2.11)
จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ ปลอดภัยให้ถูกสุขลักษณะ (2.12) จัดเตรียมอาหารเรียกน้าย่อย
และสลัด (2.13) จัดเตรียมขนมหวานประเภทช็อกโกแลตและลูกกวาด (2.14) จัดเตรียมของหวานทั้ง
ร้อนและเย็น (2.15) จัดเตรียมเนื้อแล่เป็นชิ้นในขนาดที่กาหนด (2.16) จัดเตรียมซุป (2.17) จัดเตรียม
ผัก ไข่ และอาหารประเภทแป้ง และ (2.18) เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
3) การรับจัดการบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ ประกอบด้ว ย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (3.1)
ออกแบบเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการด้านโภชนาการและวัฒนธรรม (3.2) ออกแบบ
เมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และ (3.3) คัดสรรระบบงานบริการด้านอาหาร
ที่เหมาะสม
4) ร้ า นเบเกอร์ รี่ ประกอบด้ ว ย 10 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ (4.1) จั ด การและด าเนิ น การ
ประกอบการมุมกาแฟ (4.2) เตรียมการและจัดวางแสดง petits fours (4.3) เตรียมการและจัดวาง
น้าตาลปั้ นส าหรั บตกแต่ง (4.4) เตรียมการและจัดวางแสดงขนมเค้กอัล มอนด์ (marzipan) (4.5)
เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต (4.6) เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน (4.7) เตรียมการ
และจัดวางขนมหวาน ขนมเค้กหน้าครีม (torten) และเค้ก (4.8) จัดเตรียมและทาเค้กและขนมปัง
(4.9) จัดเตรียมและผลิตสินค้าประเภทยีสต์ และ (4.10) จัดเตรียมและผลิตสินค้าเบเกอรรี่
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5) บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ (5.1) ทาความสะอาด
บาร์และร้านอาหารให้สะอาดเรียบร้อย (5.2) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม (5.3) รับผิดชอบการ
บริการแอลกอฮอล์ (5.4) จัดการอานวยความสะดวกบาร์ (5.5) จัดเก็บห้องเก็บเหล้า (5.6) จัดเตรียม
และบริการค็อกเทล (5.7) จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ (5.8) เตรียมบาร์เครื่องดื่ม
(5.9) จั ดเตรี ย มห้ อ งครั ว และพื้น ที่ บริ การ (5.10) จัด เก็ บ อาหารและเครื่อ งดื่ ม ไว้ บริ ก าร ( 5.11)
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ (5.12) ให้บริการอาหารในห้องพัก (5.13) บริการแบบ silver
(5.14) บริการไวน์ และ (5.15) จัดเตรียมโต๊ะและอาหารไว้บริการ
6) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ (6.1) ดูแล
รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
7) การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (7.1) จัดเตรียม ทาและนาเสนอ
รายงานต่างๆ (7.2) จัดเตรียมและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร (7.3) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารและระบบ
สืบค้นเอกสาร และ (7.4) ทางานร่วมกันอย่างดีในงานด้านบริหาร ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง
8) การบริหารการเงิน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (8.1) รักษาระบบการเงินและบัญชี
(8.2) จัดเตรียมและตรวจดูงบประมาณ (8.3) เตรียมรายการสถานะทางการเงิน (8.4) เตรียมรายการ
สถานะทางการเงินไว้เรียกดู และ (8.5) สารวจรายการอาหารและราคา
9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (9.1) วิเคราะห์สมรรถนะ
ตามหน้าที่กาหนด (9.2) จัดการประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการทางาน (9.3) จัดอบรมสาหรับกลุ่มย่อย
(9.4) ประเมินผลการทางานของพนักงาน และ (9.5) วางแผนระบบการอบรมในโปรแกรมต่างๆ
10) การบริหารและความเป็นผู้นา ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ (10.1) พัฒนาและ
จัดการระบบปฏิบัติการได้ (10.2) บริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน (10.3) จัดงานตามโอกาสพิเศษ
(10.4) ใช้ทรั พยากรบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ (10.5) สารวจสถานที่ปฏิบัติงานเป็นประจา (10.6)
สนับสนุนการทางานกับเพื่อนร่วมงาน และ (10.7) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
11) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (11.1) สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในระบบปฏิบัติการพื้นฐานได้ (11.2) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า และ (11.3) อ่านและแปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้
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1.2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณ ภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยที่จะนาไปชี้วัดสมรรถนะกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 32 ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่
หลัก

1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่
ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5) สามารถเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการบริการใน
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมบริการ
1.8) พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
1.9) จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
1.10) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.1) สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการสารองห้องพัก
2.2) ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2.3) ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม
2.4) รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า
2.5) ดาเนินการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน

2) สมรรถนะตามหน้าที่
แผนกส่วนหน้า
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
องค์ประกอบ

3) สมรรถนะตามหน้าที่
แผนกแม่บ้าน

4) การรักษาความ
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
2.6)
2.7)
2.8)
2.9)
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)

5) การบริการลูกค้า
การขายและการตลาด
6) การบริหารทั่วไป

5.1)
6.1)
6.2)
6.3)
6.4)

ให้บริการขนสัมภาระ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
ให้บริการโทรศัพท์สายเข้าและสายออก
ให้บริการข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ IDD
ให้บริการด้านห้องพักแก่ลูกค้า
ทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวกและ
เครื่องมือต่างๆ
ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรับลูกค้า
ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า
มีความรู้เรื่องการใช้น้ายาและสารเคมีในการทาความสะอาด
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
ดูแลและควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่พบลูกค้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้
บริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
ของลูกค้า
อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
วางแผนและดาเนินการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตาม
นโยบายของผู้บริหาร
เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้นเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ
วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
องค์ประกอบ
7) การบริหารการเงิน

8) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

9) ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทาง
การเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
8.4) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจาวันของ
พนักงาน
8.5) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป

ตารางที่ 32 ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก พบว่าประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 45
ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ (1) สมรรถนะร่วมในหน้ าที่หลัก 10 ตัวชี้วัด (2) สมรรถนะตามหน้าที่แผนก
ส่วนหน้า 9 ตัวชี้วัด (3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน 5 ตัวชี้วัด (4) การรักษาความปลอดภัย 6
ตัวชี้วัด (5) การบริการลูกค้า การขาย และการตลาด 1 ตัวชี้วัด (6) การบริหารทั่วไป 4 ตัวชี้วัด (7)
การบริหารการเงิน 4 ตัวชี้วัด (8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 ตัวชี้วัด และ (9) ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 1 ตัวชี้วัด
ส าหรั บตั วชี้ วั ดคุ ณภาพก าลั งคนวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พั กของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร รายละเอียดมีดังนี้
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ตารางที่ 33 ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร)
องค์ประกอบ
1) สมรรถนะร่วมใน
หน้าที่หลัก

2) การทาอาหารเพื่อ
การพาณิชย์

3) การจัดบริการอาหาร
เพื่อการพาณิชย์

ตัวชี้วัด
1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่
ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่
ทางาน
1.5) ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในครัว
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมบริการ
1.8) ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการผลิตตาม
รายการเมนู
1.9) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.10) รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า
2.1) ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2) สร้างและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
2.3) จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย
2.4) วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตามรายการ
2.5) เตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
และเบเกอร์รี่
3.1) ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า
3.2) คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงานจัดเลี้ยง
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

4) การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

4.1) จัดเตรียมและทาความสะอาดบาร์ ห้องครัวและพื้นที่
ให้บริการ
4.2) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า
4.3) บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยความรับผิดชอบ
4.4) จัดการระบบการจัดเก็บเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
4.5) การจัดการงานบาร์
4.6) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทล
4.7) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก
4.8) จัดเตรียมและให้บริการแบบ silver
4.9) พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความรู้และการให้บริการเครื่องดื่ม
ประเภทไวน์
5.1) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
6.1) พัฒนา จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภทต่างๆ
6.2) รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสถาน
ประกอบการ
6.3) เก็บรักษาและจัดระบบสืบค้นเอกสารที่มปี ระสิทธิภาพ
6.4) ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตาม
นโยบายของผู้บริหาร
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทาง
การเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน

5) การบริการลูกค้า
การขายและการตลาด
6) การบริหารทั่วไป

7) การบริหารการเงิน
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
องค์ประกอบ
8) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

9) ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจาวันของ
พนักงาน
8.4) เตรียมการและจัดฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะสาหรับพนักงานที่
ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
8.5) วางแผนและดาเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่กาหนด
8.6) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
8.7) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
9.2) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
9.3) อ่าน แปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้

ตารางที่ 33 ตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่าประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
45 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ (1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก 10 ตัวชี้วัด (2) การทาอาหารเพื่อการ
พาณิชย์ 5 ตัวชี้วัด (3) การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ 2 ตัวชี้วัด (4) การบริหารอาหารและ
เครื่องดื่ม 9 ตัวชี้วัด (5) การบริการลูกค้า การขาย และการตลาด 1 ตัวชี้วัด (6) การบริหารทั่วไป 4
ตัว ชี้วั ด (7) การบริ ห ารการเงิน 4 ตัว ชี้ วัด (8) การจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ 7 ตั ว ชี้ วั ด และ (9)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3 ตัวชี้วัด
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 396 ฉบับ
จากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการประเภทที่พักขนาดกลางขึ้นไปทั่วประเทศไทย (จานวนห้องพัก
ตั้งแต่ 60 ห้ องขึ้น ไป) ตามเกณฑ์การแบ่งของส านักงานสถิติแห่ ง ชาติ (2557) ซึ่งมีต าแหน่งงาน
ครอบคลุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนและ
ครอบคลุมกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พักและให้บริการด้านห้องอาหารในสถานประกอบการ
ประเภทที่พัก
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบที (t-test)
Sig. แทน ค่านัยสาคัญทางสถิติ
* แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3) ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่าเฉลี่ ย ระหว่างสภาพปัจจุ บันและสภาพที่พึ ง
ประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
4) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ที่ตั้งของสถานประกอบการ (2)
จานวนปีการประกอบกิจการ (3) จานวนห้ องพัก (4) มาตรฐานของสถานประกอบการ และ (5)
รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
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ตารางที่ 34 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามที่ตั้ง จานวนปีการประกอบกิจการ
จานวนห้องพัก มาตรฐานของสถานประกอบการ และรูปแบบการบริหารงานของสถาน
ประกอบการ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
1) ที่ตั้งของสถานประกอบการ
กรุงเทพมหานคร
84
21.21
ภาคกลาง
108
27.27
ภาคเหนือ
48
12.12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36
9.09
ภาคใต้
120
30.30
รวม
396
100.00
2) จานวนปีการประกอบกิจการ
1 – 15 ปี
204
51.52
16 – 30 ปี
141
35.61
31 – 45 ปี
27
6.82
46 – 60 ปี
15
3.79
61 – 75 ปี
5
1.26
76 – 90 ปี
3
0.76
91 – 105 ปี
0
0.00
105 ปีขึ้นไป
1
0.25
รวม
396
100.00
3) จานวนห้องพัก
60 – 159 ห้อง
141
35.61
160 - 259 ห้อง
120
30.30
260 – 359 ห้อง
45
11.36
360 – 459 ห้อง
45
11.36
460 – 559 ห้อง
15
3.79
560 – 659 ห้อง
6
1.52
660 - 759 ห้อง
15
3.79
760 – 859 ห้อง
4
1.01
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
860 – 959 ห้อง
960 – 1059 ห้อง
รวม
4) มาตรฐานของสถานประกอบการ
ระดับ 2 ดาว
ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 5 ดาว
รวม
5) รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการ
บริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ
บริหารโดยเครือข่ายในประเทศ
บริหารโดยเจ้าของกิจการ/ครอบครัว
รวม

จานวน
2
3
396

ร้อยละ
0.51
0.76
100.00

3
102
186
105
396

0.75
25.76
46.97
26.52
100.00

108
60
228
396

27.27
15.15
57.58
100.00

ตารางที่ 34 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามที่ตั้ง จานวนปีการประกอบ
กิจ การ จ านวนห้องพัก มาตรฐานของสถานประกอบการ และรูปแบบการบริห ารงานของสถาน
ประกอบการ พบว่าที่ตั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมา ได้แก่
ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.27 จานวนปีของการประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-15 ปี คิด
เป็น ร้อยละ 51.52 รองลงมา ได้แก่ 16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.61 จานวนห้องพักส่ว นใหญ่อยู่
ระหว่าง 60-159 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 35.61 รองลงมา ได้แก่ 160-259 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 30.30
มาตรฐานของสถานประกอบการส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 ดาว คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมา ได้แก่
ระดั บ 5 ดาว คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.52 และรูป แบบการบริ ห ารงานของสถานประกอบการผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่บริหารโดยเจ้าของกิจการ/ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.58 รองลงมา ได้แก่
บริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 27.27
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2) ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ ของคุ ณ ภาพก าลัง คนวิช าชีพ ท่ อ งเที่ ยวสาขาที่ พัก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
2.1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก
ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของคุณภาพกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่ ม
กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พักโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัด นาเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียงดังนี้
ตารางที่ 35 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
สภาพ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในที่ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5) สามารถเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8) พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
1.9) จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์
ต่างๆ

X

S.D.

ปัจจุบัน

3.90

0.77

มาก

3.56
3.77

0.74
0.88

มาก
มาก

3.80

0.88

มาก

3.57

0.97

มาก

3.80
3.82

0.81
0.73

มาก
มาก

3.52

0.90

มาก

3.57

0.84

มาก
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.10) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวม
2. สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
2.1) สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการสารอง
ห้องพัก
2.2) ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2.3) ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม
2.4) รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า
2.5) ดาเนินการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน
2.6) ให้บริการขนสัมภาระ
2.7) ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
2.8) ให้บริการโทรศัพท์สายเข้าและสายออก
2.9) ให้บริการข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ IDD
รวม
3. สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
3.1) ให้บริการด้านห้องพักแก่ลูกค้า
3.2) ทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกและเครื่องมือต่างๆ
3.3) ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรับลูกค้า
3.4) ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้า
ของลูกค้า
3.5) มีความรู้เรื่องการใช้น้ายาและสารเคมีในการทา
ความสะอาด
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.42
3.67

0.89
0.65

มาก
มาก

3.93

0.71

มาก

4.02
4.01
4.22
3.88
3.95
3.64
3.89
3.59
3.90

0.78
0.82
0.82
0.92
0.76
0.92
0.92
0.92
0.65

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02
3.98

0.66
0.76

มาก
มาก

4.12
4.08

0.72
0.73

มาก
มาก

3.78

0.82

มาก

3.99

0.63

มาก
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
4. การรักษาความปลอดภัย
4.1) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
4.2) รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
4.3) ดูแลและควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่พบลูกค้าที่
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
4.4) บริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บ
สิ่งของมีค่าของลูกค้า
4.5) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
4.6) วางแผนและดาเนินการอพยพออกจากอาคารเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รวม
5. การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
รวม
6. การบริหารทั่วไป
6.1) ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
6.2) เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้นเอกสารที่
มีประสิทธิภาพ
6.3) วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม
6.4) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.90
3.97
3.79

0.79
0.96
0.86

มาก
มาก
มาก

4.14

0.81

มาก

4.08
3.98

0.82
0.92

มาก
มาก

3.98

0.73

มาก

4.02

0.83

มาก

4.02

0.83

มาก

3.95

0.83

มาก

3.70

0.84

มาก

3.93
3.65

0.81
0.89

มาก
มาก

3.78

0.73

มาก
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
7. การบริหารการเงิน
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
รวม
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
8.4) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน
8.5) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
รวม
9. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.93
4.11

0.72
0.75

มาก
มาก

4.11

0.78

มาก

3.95

0.83

มาก

4.02

0.69

มาก

3.73
3.64
3.79
3.63

0.78
0.85
0.75
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

3.76
3.70

0.76
0.68

มาก
มาก

3.21
3.21

0.78
0.78

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 35 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก ) จาแนกตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.67) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ( X =3.90) รองลงมา
ได้แก่ คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมบริการ ( X =3.82) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย ( X =3.80) และติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X =3.80) ตามลาดับ
2) สมรรถนะตามหน้ า ที่ แ ผนกส่ ว นหน้ า พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดและ
มาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า ( X =4.22) รองลงมา ได้แก่ สารองห้องพัก
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ( X =4.02) และให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม ( X =4.01) ตามลาดับ
3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.99) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรับลูกค้า ( X =4.12) รองลงมา ได้แก่ ทาความ
สะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า ( X =4.08) และให้บริการด้านห้องพักแก่ลูกค้า ( X
=4.02) ตามลาดับ
4) สมรรถนะความปลอดภัย พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ บริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า ของลูกค้า ( X =4.14) รองลงมา ได้แก่
อานวยความสะดวกกรณีสิ่ งของสู ญหาย ( X =4.08) และวางแผนและดาเนินการอพยพออกจาก
อาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( X =3.98) ตามลาดับ
5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด พบว่าสถานประกอบการมีความเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X =4.02)
6) การบริหารงานทั่วไป พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.78) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ ยสูงสุด ได้แก่ ให้
ความร่ว มมือและพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการทางานตามนโยบายของผู้ บริห าร ( X =3.95) รองลงมา
ได้แก่ วางแผน จั ดการและดาเนิน การประชุม ( X =3.93) และเก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบ
สืบค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ( X =3.70) ตามลาดับ
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7) การบริหารการเงิน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มี
มาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ( X =4.11) และจัดเตรียม
รายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ ( X =4.11) รองลงมาได้แก่ เตรียมการและควบคุม
งบประมาณในการปฏิบัติงาน ( X =3.95) ตามลาดับ
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.70) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( X =3.79) รองลงมา ได้แก่ สรรหาและคัดเลือก
พนักงาน ( X =3.76) และฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน ( X =3.73) ตามลาดับ
9) ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.21)
สาหรับสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก) มีดังนี้
ตารางที่ 36 สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
สภาพที่พึง
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในที่ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5) สามารถเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

X

S.D.

ประสงค์

4.62

0.55

มากที่สุด

4.38
4.59

0.64
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.64

0.57

มากที่สุด

4.48

0.63

มากที่สุด

4.57

0.55

มากที่สุด
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8) พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
1.9) จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์
ต่างๆ
1.10) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวม
2. สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
2.1) สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการสารอง
ห้องพัก
2.2) ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2.3) ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม
2.4) รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า
2.5) ดาเนินการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน
2.6) ให้บริการขนสัมภาระ
2.7) ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
2.8) ให้บริการโทรศัพท์สายเข้าและสายออก
2.9) ให้บริการข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ IDD
รวม
3. สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
3.1) ให้บริการด้านห้องพักแก่ลูกค้า
3.2) ทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกและเครื่องมือต่างๆ
3.3) ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรับลูกค้า

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.57

0.59

มากที่สุด

4.49

0.65

มากที่สุด

4.49

0.61

มากที่สุด

4.48
4.53

0.63
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68

0.49

มากที่สุด

4.67
4.64
4.73
4.60
4.59
4.50
4.51
4.39
4.59

0.59
0.49
0.46
0.56
0.52
0.62
0.63
0.73
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.64

0.47
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68

0.47

มากที่สุด
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3.4) ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้า
ของลูกค้า
3.5) มีความรู้เรื่องการใช้น้ายาและสารเคมีในการทา
ความสะอาด
รวม
4. การรักษาความปลอดภัย
4.1) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
4.2) รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
4.3) ดูแลและควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่พบลูกค้าที่
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
4.4) บริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บ
สิ่งของมีค่าของลูกค้า
4.5) อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
4.6) วางแผนและดาเนินการอพยพออกจากอาคารเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รวม
5. การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
รวม
6. การบริหารทั่วไป
6.1) ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
6.2) เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้นเอกสารที่
มีประสิทธิภาพ
6.3) วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.68

0.46

มากที่สุด

4.58

0.57

มากที่สุด

4.65

0.42

มากที่สุด

4.72
4.72
4.58

0.49
0.48
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.49

มากที่สุด

4.66
4.73

0.56
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.45

มากที่สุด

4.70

0.50

มากที่สุด

4.70

0.50

มากที่สุด

4.63

0.56

มากที่สุด

4.62

0.56

มากที่สุด

4.64

0.57

มากที่สุด
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
6.4) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม
7. การบริหารการเงิน
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
รวม
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
8.4) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน
8.5) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
รวม
9. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.65

0.58

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.67
4.67

0.49
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68

0.51

มากที่สุด

4.65

0.54

มากที่สุด

4.67

0.46

มากที่สุด

4.70
4.62
4.63
4.52

0.46
0.53
0.52
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59
4.61

0.55
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.50

0.61
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 36 สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยน (กาลั งคนวิช าชีพ ให้ บริก ารด้ านที่ พัก ) จาแนกตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย ( X =4.64)
รองลงมา ได้แก่ สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ( X =4.62)
ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน ( X =4.59) และติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.57) ตามลาดับ
2) สมรรถนะตามหน้ า ที่ แ ผนกส่ ว นหน้ า พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุ ด
เช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า ( X =4.73) รองลงมา ได้แก่ สารองห้องพัก
และด าเนิ น ตามขั้ น ตอนการส ารองห้ อ งพั ก ( X =4.68) ด าเนิ น การส ารองห้ อ งพั ก ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ ( X =4.67) และให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม ( X =4.64) ตามลาดับ
3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพที่พึงประสงค์อยู่ ในระดับ มากที่สุด ( X =4.65) และรายตัว ชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุ ดเช่นกัน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรั บลูกค้า ( X =4.68) และทาความ
สะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า ( X =4.68) รองลงมา ได้แก่ ทาความสะอาดพื้นที่
สาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือต่างๆ ( X =4.64) และมีความรู้เรื่องการใช้น้ายาและ
สารเคมีในการทาความสะอาด ( X =4.58) ตามลาดับ
4) การรักษาความปลอดภัย พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่น กัน ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด ได้แก่ วางแผนและดาเนิ น การอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( X =4.73)
รองลงมา ได้แก่ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน ( X =4.72) รักษาความปลอดภัยให้แก่
บุคคลสาคัญ ( X =4.72) และบริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า ของลูกค้า ( X
=4.72)
5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด พบว่าสถานประกอบการมีความเห็น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70)
6) การบริหารงานทั่วไป พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
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ได้แก่ ใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยี ที่ส มัยใหม่ได้อย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ ( X =4.65) รองลงมา ได้แก่
วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม ( X =4.64) และให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร ( X =4.63) ตามลาดับ
7) การบริ ห ารการเงิน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็ นเกี่ยวกับสภาพที่พึ ง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.67) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ ( X =4.68) รองลงมา ได้แก่ วางแผน
ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ( X =4.67) และมีมาตรฐานการตรวจสอบทาง
การเงินและมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ( X =4.67)
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด ได้แก่ ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน ( X =4.70) รองลงมา ได้แก่ บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.63) และติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม ( X =4.62)
ตามลาดับ
9) ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50)
2.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร
ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
เกี่ ย วกั บ คุณ ภาพก าลั ง คนวิ ช าชีพ ท่ องเที่ย วสาขาที่พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น
(กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร) ภาพรวมและรายตัวชี้วัดนาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียงดังนี้
ตารางที่ 37 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
สภาพ
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

X

S.D.

ปัจจุบัน

3.86

0.79

มาก

3.67

0.75

มาก
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในที่ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5) ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน
ครัว
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8) ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการผลิต
ตามรายการเมนู
1.9) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.10) รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า
รวม
2. การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2 สร้างและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
2.3 จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย
2.4) วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตาม
รายการ
2.5) เตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่
รวม
3. การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์
3.1) ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.80

0.80

มาก

3.83

0.78

มาก

3.70

0.78

มาก

3.58
3.87

0.78
0.72

มาก
มาก

3.82

0.79

มาก

3.50
3.81
3.74

0.90
0.82
0.65

มาก
มาก
มาก

3.59
3.73
3.87

0.78
0.82
0.77

มาก
มาก
มาก

3.78

0.78

มาก

3.70

0.84

มาก

3.73

0.84

มาก

3.70

0.89

มาก
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3.2) คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงาน
จัดเลี้ยง
รวม
4. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4.1) จัดเตรียมและทาความสะอาดบาร์ ห้องครัวและ
พื้นที่ให้บริการ
4.2) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่
ลูกค้า
4.3) บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยความ
รับผิดชอบ
4.4) จัดการระบบการจัดเก็บเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์
4.5) การจัดการงานบาร์
4.6) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทล
4.7) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในห้องพัก
4.8) จัดเตรียมและให้บริการแบบ silver
4.9) พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความรู้และการให้บริการ
เครื่องดื่มประเภทไวน์
รวม
5. การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.76

0.86

มาก

3.72

0.83

มาก

3.85

0.77

มาก

3.89

0.74

มาก

3.76

0.82

มาก

3.78

0.82

มาก

3.52
3.61
4.42

0.77
0.78
0.67

มาก
มาก
มากที่สุด

3.46
3.54

0.79
0.85

มาก
มาก

3.66

0.68

มาก

3.74

0.82

มาก

3.74

0.82

มาก
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
6. การบริหารงานทั่วไป
6.1) พัฒนา จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภท
ต่างๆ
6.2) รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของสถานประกอบการ
6.3) เก็บรักษาและจัดระบบสืบค้นเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4) ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
รวม
7. การบริหารการเงิน
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
รวม
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.63

0.81

มาก

3.64

0.85

มาก

3.55

0.90

มาก

3.83

0.74

มาก

3.66

0.76

มาก

3.92
4.05

0.79
0.72

มาก
มาก

3.95

0.75

มาก

3.95

0.72

มาก

3.96

0.69

มาก

3.70
3.64
3.63

0.87
0.82
0.84

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
8.4) เตรียมการและจัดฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะสาหรับ
พนักงานที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
8.5) วางแผนและดาเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่
กาหนด
8.6) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
8.7) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
รวม
9. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
9.2) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า
9.3) อ่าน แปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพ
ปัจจุบัน

3.53

0.87

มาก

3.70

0.82

มาก

3.55

0.89

มาก

3.70
3.63

0.71
0.71

มาก
มาก

3.24
3.65

0.86
0.92

ปานกลาง
มาก

3.29
3.39

0.81
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 37 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยน (ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บริ ก ารด้ า นห้ อ งอาหาร) จ าแนกตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.74) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมบริการ ( X =3.87) รองลงมา ได้แก่ สร้างและรักษา
ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ( X =3.86) ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อการผลิตตามรายการเมนู ( X =3.82) รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า ( X =3.81) และ
ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน ( X =3.80) ตามลาดับ
2) การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์ พบว่า สถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ( X =3.87) รองลงมา
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ได้แก่ วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตามรายการ ( X =3.78) สร้างและควบคุมคุณภาพการ
ผลิตอาหาร ( X =3.73) และเตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่
( X =3.70) ตามลาดับ
3) การจั ด บริ การอาหารเพื่ อการพาณิ ช ย์ พบว่ าสถานประกอบการมี ความเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.72) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงานจัดเลี้ยง ( X =3.76) รองลงมา
ได้แก่ ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและลูกค้า ( X =3.70)
4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พบว่า สถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปั จจุ บัน ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =3.66) และรายตัว ชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุ ดและมาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก ( X =4.42) รองลงมา
ได้แก่ จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า ( X =3.89) จัดเตรียมและทาความสะอาด
บาร์ ห้ อ งครั ว และพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ( X =3.85) และจั ด การระบบการจั ด เก็ บ เครื่ อ งดื่ ม ประเภท
แอลกอฮอล์ ( X =3.78) ตามลาดับ
5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด พบว่า สถานประกอบการมีความเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.74)
6) การบริหารงานทั่วไป พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.66) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ให้
ความร่ว มมือและพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการทางานตามนโยบายของผู้บริห าร ( X =3.83) รองลงมา
ได้แก่ รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ( X =3.64) และพัฒนา
จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภทต่างๆ ( X =3.63) ตามลาดับ
7) การบริหารการเงิน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มี
มาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ( X =4.05) รองลงมา ได้แก่
จั ดเตรี ย มรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ ( X =3.95) และเตรียมการและควบคุ ม
งบประมาณในการปฏิบัติงาน ( X =3.95)
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน ( X =3.70) รองลงมา ได้แก่ วางแผนและดาเนินการ
ฝึกอบรมตามโปรแกรมที่กาหนด ( X =3.70) และสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( X =3.70)
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9) ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากและ
ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่ เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสั มพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ( X
=3.35) รองลงมา ได้แก่ อ่าน แปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้ ( X =3.29) และสนทนาภาษาอังกฤษ
ในระดับปฏิบัติงานทั่วไป ( X =3.24)
สาหรับสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร) มีดังนี้
ตารางที่ 38 สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร)
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
สภาพที่พึง
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2) ทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
1.3) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในที่ทางาน
1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5) ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน
ครัว
1.6) ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8) ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการผลิต
ตามรายการเมนู
1.9) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.10) รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า
รวม

X

S.D.

ประสงค์

4.65

0.49

มากที่สุด

4.55
4.68

0.56
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.59

0.52

มากที่สุด

4.55
4.63

0.56
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.66

0.52

มากที่สุด

4.58
4.70
4.62

0.58
0.49
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2. การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.1) ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2) สร้างและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
2.3) จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย
2.4) วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตาม
รายการ
2.5) เตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่
รวม
3. การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์
3.1) ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า
3.2) คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงาน
จัดเลี้ยง
รวม
4. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4.1) จัดเตรียมและทาความสะอาดบาร์ ห้องครัวและ
พื้นที่ให้บริการ
4.2) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่
ลูกค้า
4.3) บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยความ
รับผิดชอบ
4.4) จัดการระบบการจัดเก็บเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์
4.5) การจัดการงานบาร์
4.6) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทล

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.52
4.58
4.66

0.61
0.59
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

0.55

มากที่สุด

4.55

0.61

มากที่สุด

4.58

0.51

มากที่สุด

4.56

0.58

มากที่สุด

4.56

0.58

มากที่สุด

4.56

0.55

มากที่สุด

4.60

0.54

มากที่สุด

4.62

0.52

มากที่สุด

4.53

0.57

มากที่สุด

4.53

0.59

มากที่สุด

4.44
4.42

0.61
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
4.7) จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในห้องพัก
4.8) จัดเตรียมและให้บริการแบบ silver
4.9) พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความรู้และการให้บริการ
เครื่องดื่มประเภทไวน์
รวม
5. การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
รวม
6. การบริหารงานทั่วไป
6.1) พัฒนา จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภท
ต่างๆ
6.2) รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของสถานประกอบการ
6.3) เก็บรักษาและจัดระบบสืบค้นเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4) ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
รวม
7. การบริหารการเงิน
7.1) ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2) มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3) จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.46

0.65

มากที่สุด

4.38
4.50

0.70
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.51

มากที่สุด

4.53

0.59

มากที่สุด

4.53

0.59

มากที่สุด

4.53

0.57

มากที่สุด

4.52

0.56

มากที่สุด

4.49

0.59

มากที่สุด

4.57

0.57

มากที่สุด

4.53

0.53

มากที่สุด

4.63
4.66

0.53
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.64

0.53

มากที่สุด
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
7.4) เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
รวม
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2) ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม
8.3) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน
8.4) เตรียมการและจัดฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะสาหรับ
พนักงานที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
8.5) วางแผนและดาเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่
กาหนด
8.6) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
8.7) สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
รวม
9. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
9.2) เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า
9.3) อ่าน แปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้
รวม

n = 396
X

S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์

4.62

0.52

มากที่สุด

4.64

0.49

มากที่สุด

4.67
4.61
4.58

0.47
0.49
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.56

มากที่สุด

4.57

0.54

มากที่สุด

4.54

0.54

มากที่สุด

4.60
4.59

0.52
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.46
4.64

0.67
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54
4.55

0.59
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 38 สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร) จาแนกตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า ( X =4.70) รองลงมา ได้แก่ ปฏิบัติ
ตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน ( X =4.68) ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อการผลิตตามรายการเมนู ( X =4.66) และสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า ( X =4.61) ตามลาดับ
2) การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์ พบว่าสถานประกอบการมีความเห็น เกี่ยวกับ
สภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ( X
=4.66) รองลงมา ได้แก่ วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตามรายการ ( X =4.59) สร้างและ
ควบคุมคุณภาพการผลิ ตอาหาร ( X =4.58) และเตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิ ตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ ( X =4.55) ตามลาดับ
3) การจั ด บริ การอาหารเพื่ อการพาณิ ช ย์ พบว่ าสถานประกอบการมี ความเห็ น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า ( X =4.56) และคัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงานจัดเลี้ยง ( X =4.56)
4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่ น กัน ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แก่ จั ดเตรี ยมและให้ บริ ก ารอาหารและเครื่ องดื่ ม แก่ ลู ก ค้า ( X =4.62)
รองลงมา ได้แก่ จัดเตรียมและทาความสะอาดบาร์ ห้องครัวและพื้นที่ให้บริการ ( X =4.60) บริการ
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยความรับผิดชอบ ( X =4.53) และจัดการระบบการจัดเก็บเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ ( X =4.53) ตามลาดับ
5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด พบว่าสถานประกอบการมีความเห็น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53)
6) การบริหารงานทั่วไป พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึง
ประสงค์รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตามนโยบายของผู้บริหาร ( X =4.57)
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รองลงมา ได้แก่ พัฒนา จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภทต่างๆ ( X =4.53) และรวบรวมและ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ( X =4.52) ตามลาดับ
7) การบริ ห ารการเงิน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็ นเกี่ยวกับสภาพที่พึ ง
ประสงค์ ภ าพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.64) และรายตั ว ชี้ วั ด อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ( X
=4.66) รองลงมา ได้แก่ จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ ( X =4.64) และ
ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.63)
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่
พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X =4.59) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน ( X =4.67) รองลงมา ได้แก่ ติดตาม
และประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรม ( X =4.61) และสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( X =4.60)
9) ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ พบว่ า สถานประกอบการมี ค วามเห็ น
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55) และรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ( X =4.64)
รองลงมา ได้แก่ อ่าน แปลรูป ภาพและทิศทางพื้ นฐานได้ ( X =4.54) และสนทนาภาษาอังกฤษใน
ระดับปฏิบัติงานทั่วไป ( X =4.46)
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3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
3.1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก จาแนกตามองค์ประกอบนาเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียงดังนี้
ตารางที่ 39 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคน
วิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
n = 396
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
สภาพที่
สภาพปัจจุบัน
t
sig
ไทยตามมาตรฐาน
พึงประสงค์
สมรรถนะอาเซียน
S.D.
S.D.
X
X
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก 3.67 0.65 4.53 0.47 -27.59*** .000
2. สมรรถนะตามหน้าที่แผนก
3.90 0.65 4.59 0.44 -24.33*** .000
ส่วนหน้า
3. สมรรถนะตามหน้าที่แผนก
3.99 0.63 4.65 0.41 -24.01*** .000
แม่บ้าน
4. การรักษาความปลอดภัย
3.98 0.73 4.69 0.45 -21.69*** .000
5. การบริการลูกค้า การขาย
4.02 0.83 4.70 0.50 -19.05*** .000
และการตลาด
6. การบริหารทั่วไป
3.78 0.73 4.63 0.49 -23.09*** .000
7. การบริหารการเงิน
4.01 0.69 4.67 0.46 -21.43*** .000
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.71 0.68 4.61 0.47 -27.96*** .000
9. ความสามารถในการใช้
3.21 0.78 4.50 0.61 -31.52*** .000
ภาษาอังกฤษ
รวม
3.81 0.59 4.61 0.40 -29.52*** .000
หมายเหตุ *** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 39 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้บริการด้านที่พัก โดยภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 สถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ทั้ง
องค์ประกอบของสมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า สมรรถนะตาม
หน้าที่แผนกแม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การบริการลูกค้า การขายและการตลาด การบริหาร
ทั่วไป การบริหารการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร จาแนกตามองค์ประกอบดังนี้
ตารางที่ 40 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคน
วิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร)
n = 396
n = 396
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
สภาพที่
สภาพปัจจุบัน
t
sig
ตามมาตรฐานสมรรถนะ
พึงประสงค์
อาเซียน
S.D.
S.D.
X
X
1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
3.74 0.65 4.62 0.43 -28.97*** .000
2. การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์ 3.73 0.69 4.58 0.51 -27.38*** .000
3. การจัดบริการอาหารเพื่อการ
3.72 0.83 4.56 0.55 -21.85*** .000
พาณิชย์
4. การบริการอาหารและ
3.66 0.68 4.51 0.51 -27.58*** .000
เครื่องดื่ม
5. การบริการลูกค้า การขายและ 3.74 0.82 4.53 0.59 -21.19*** .000
การตลาด
6. การบริหารทั่วไป
3.66 0.76 4.52 0.53 -24.35*** .000
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ตารางที่ 40 (ต่อ)
7. การบริหารการเงิน
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ
รวม

3.96
3.63
3.39

0.69
0.71
0.77

4.64
4.59
4.54

0.49
0.45
0.55

-21.97***
-27.35***
-28.71***

.000
.000
.000

3.70

0.62

4.58

0.45 -30.14***

.000

ตารางที่ 40 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้ บ ริ ก ารด้า นห้ องอาหาร โดยภาพรวมและจ าแนกตามองค์ ประกอบ พบว่า แตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพที่พึงประสงค์
สูงกว่าสภาพปัจจุบันของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซีย น ทั้งในองค์ป ระกอบของสมรรถนะร่ว มในหน้าที่หลั ก การทาอาหารเพื่อการพาณิช ย์ การ
จัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการลูกค้ า การขายและ
การตลาด การบริหารงานทั่วไป การบริหารการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
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4) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
4.1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก จาแนกตาม
องค์ประกอบนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 41 ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
สมรรถนะ
S.D. X
S.D.
X
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
3.67 0.65 4.53 0.47
0.23
3
2) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า 3.90 0.65 4.59 0.44
0.18
5
3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
3.99 0.63 4.65 0.41
0.17
6
4) การรักษาความปลอดภัย
3.98 0.73 4.69 0.45
0.18
5
5) การบริการลูกค้า การขายและ
4.02 0.83 4.70 0.50
0.17
6
การตลาด
6) การบริหารทั่วไป
3.78 0.73 4.63 0.49
0.22
4
7) การบริหารการเงิน
4.01 0.69 4.67 0.46
0.16
7
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.71 0.68 4.61 0.47
0.24
2
9) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.21 0.78 4.50 0.61
0.40
1
รวม
3.81 0.59 4.61 0.40
0.22
ตารางที่ 41 ความต้องการจาเป็นของคุณ ภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก) พบว่าค่าเฉลี่ยความ
ต้องการจาเป็นโดยรวม (PNImodified=0.22) พิจารณาจาแนกตามรายการสมรรถนะเรียงลาดับความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (PNImodified=0.40)
อันดับ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (PNImodified=0.24)
อันดับ 3 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก (PNImodified=0.23)
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อันดับ 4 การบริหารทั่วไป (PNImodified=0.22)
อันดับ 5 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า (PNImodified=0.18)
และการรักษาความปลอดภัย (PNImodified=0.18)
อันดับ 6 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน (PNImodified=0.17)
และการบริการลูกค้า การขายและการตลาด (PNImodified=0.17)
อันดับ 7 การบริหารการเงิน (PNImodified=0.16)
4.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร จาแนก
ตามองค์ประกอบนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 42 ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร)
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
สมรรถนะ
S.D. X
S.D.
X
1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
3.74 0.65 4.62 0.43
0.24
3
2) การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
3.73 0.69 4.58 0.51
0.23
4
3) การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ 3.72 0.83 4.56 0.55
0.23
4
4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.66 0.68 4.51 0.51
0.23
4
5) การบริการลูกค้า การขายและ
3.74 0.82 4.53 0.59
0.21
5
การตลาด
6) การบริหารทั่วไป
3.66 0.76 4.52 0.53
0.23
4
7) การบริหารการเงิน
3.96 0.69 4.64 0.49
0.17
6
8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.63 0.71 4.59 0.45
0.26
2
9) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.39 0.77 4.54 0.55
0.34
1
รวม
3.70 0.62 4.58 0.45
0.24
-
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ตารางที่ 42 ความต้องการจาเป็นของคุณ ภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลั งคนวิช าชีพให้ บริการด้านห้ องอาหาร) พบว่า
ค่าเฉลี่ ย ความต้องการจ าเป็ นโดยรวม (PNImodified=0.24) พิจารณาจาแนกตามรายการสมรรถนะ
เรียงลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (PNImodified=0.34)
อันดับ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (PNImodified=0.26)
อันดับ 3 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก (PNImodified=0.24)
อันดับ 4 การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ (PNImodified=0.23)
การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ (PNImodified=0.23)
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (PNImodified=0.23)
และการบริหารทั่วไป (PNImodified=0.23)
อันดับ 5 การบริการลูกค้า การขายและการตลาด (PNImodified=0.21)
อันดับ 6 การบริหารการเงิน (PNImodified=0.17)
กล่าวโดยสรุป ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อการ
วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตาม
กลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก ประกอบด้ ว ย 9 องค์ ป ระกอบ 45 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ (1)
สมรรถนะร่ ว มในหน้ าที่ห ลัก 10 ตัว ชี้วัด (2) สมรรถนะตามหน้าที่ แผนกส่ว นหน้า 9 ตัว ชี้วัด (3)
สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน 5 ตัวชี้วัด (4) การรักษาความปลอดภัย 6 ตัวชี้วัด (5) การบริการ
ลูกค้า (6) การขายและการตลาด 1 ตัวชี้วัด (7) การบริหารทั่วไป 4 ตัวชี้วัด (8) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 5 ตัวชี้วัด และ (9) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ตัวชี้วัด สาหรับกลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้บริการด้านห้องอาหาร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 45 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่
หลัก 10 ตัวชี้วัด (2) การทาอาหารเพื่อการพาณิช ย์ 5 ตัวชี้วัด (3) การจัดบริการอาหารเพื่อการ
พาณิชย์ 2 ตัวชี้วัด (4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 9 ตัวชี้วัด (5) การบริการลูกค้า การขายและ
การตลาด 1 ตัวชี้วัด (6) การบริหารงานทั่วไป 4 ตัวชี้วัด (7) การบริหารการเงิน 4 ตัวชี้วัด (8) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 ตัวชี้วัด และ (9) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3 ตัวชี้วัด
ผลการวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามที่ตั้ง จานวนปีการประกอบ
กิจ การ จ านวนห้องพัก มาตรฐานของสถานประกอบการ และรูปแบบการบริห ารงานของสถาน
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ประกอบการ พบว่าที่ตั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมา ได้แก่
ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.27 กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 21.21 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ
12.12 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 9.09 จานวนปีการประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 1-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมา ได้แก่ 16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.61 และ 31-45
ปี คิดเป็ นร้ อยละ 6.82 จ านวนห้องพักส่ว นใหญ่อยู่ระหว่าง 60-159 ห้ อง คิดเป็นร้อยละ 35.61
รองลงมา ได้แก่ 160-259 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 30.30 และ 260-359 ห้อง คิดเป็นร้ อยละ 11.36
มาตรฐานของสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 ดาว คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมา ได้แก่
ระดับ 5 ดาว คิดเป็นร้อยละ 26.52 และ ระดับ 3 ดาว คิดเป็นร้อยละ 25.76 นอกจากนี้ รูปแบบการ
บริหารงานของสถานประกอบการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริหารโดยเจ้าของกิจการ/ครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 57.58 รองลงมา ได้แก่ บริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ
บริหารโดยเครือข่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 15.15
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง ประสงค์
ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2.1) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก
ความคิดเห็ นของสถานประกอบการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของคุณภาพกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการ
ด้านที่พัก พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ องค์ประกอบการบริการลูกค้า การขายและการตลาด
องค์ประกอบการบริห ารการเงิน องค์ประกอบสมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน องค์ประกอบการ
รักษาความปลอดภัย องค์ประกอบสมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า องค์ประกอบการบริหารทั่วไป
องค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และองค์ประกอบสมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก ตามลาดับ
สาหรับระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องคุ ณ ภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้บริการด้านที่พัก พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบการบริการลู กค้า การขายและ
การตลาด องค์ประกอบการรั กษาความปลอดภัย องค์ประกอบการบริหารการเงิน องค์ประกอบ
สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน องค์ประกอบการบริหารทั่วไป องค์ประกอบการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ องค์ป ระกอบตามหน้ า ที่ แผนกส่ ว นหน้ า องค์ป ระกอบสมรรถนะร่ว มในหน้ าที่ ห ลั ก และ
องค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
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2.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร
ความคิดเห็ นของสถานประกอบการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของคุณภาพกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่าส่วนใหญ่อยู่
ในระดับ มาก ได้ แก่ องค์ป ระกอบการบริห ารการเงิน องค์ป ระกอบสมรรถนะร่ว มในหน้า ที่ห ลั ก
องค์ประกอบการบริการลูกค้า การขายและการตลาด องค์ประกอบการทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
องค์ประกอบการจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิช ย์ องค์ประกอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
องค์ประกอบการบริหารงานทั่วไป องค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ สาหรับระดับ
ปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องคุ ณ ภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่ าอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบการบริหารการเงิน องค์ประกอบสมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
องค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบการทาอาหารเพื่อการพาณิชย์ องค์ประกอบ
การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ องค์ประกอบความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ
การบริการลูกค้า การขายและการตลาด องค์ประกอบการบริหารงานทั่วไป และองค์ประกอบการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามลาดับ
3) ผลการเปรีย บเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง ประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
3.1) กาลั ง คนวิช าชีพ ให้ บริ การด้า นที่ พัก เปรีย บเทีย บสภาพปัจ จุบั นและสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลุ่ มก าลั งคนวิช าชีพให้ บ ริ ก ารด้า นที่พัก พบว่ าสถานประกอบการมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ สภาพ
ปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องคุ ณ ภาพก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น กลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่าสถานประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องคุ ณ ภาพก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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4) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
4.1) ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น ของคุ ณ ภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนกลุ่มกาลังคนให้บริการ
ด้านที่พัก สูงสุด ได้แก่ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ รองลงมา ได้แก่ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และสมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก และน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารการเงิน รายละเอียดมีดังนี้
สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

การบริหารการเงิน
การบริหารทั่วไป

สภาพปัจจุบัน

สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า

สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน

การรักษาความปลอดภัย
การบริการลูกค้า การขายและ
การตลาด

สภาพที่พึงประสงค์

ภาพที่ 16 ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก)
4.2) กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่าความต้องการจาเป็นของคุณภาพ
กาลั งคนวิช าชี พท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ก าลั งคนวิช าชี พ
ให้บริการด้านห้องอาหาร) สูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รองลงมา ได้แก่ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก และน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารการเงิน
รายละเอียดดังนี้
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สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

การบริหารการเงิน

การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์

การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริหารทั่วไป

สภาพปัจจุบัน

การบริการลูกค้า การขายและการตลาด

สภาพที่พึงประสงค์

ภาพที่ 17 ความต้องการจาเป็นของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานอาเซียนค่อนข้างดีและไม่ขาดแคลนในปัจจุบัน พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2557: 111-124) พบว่าสมรรถนะกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยเฉพาะแผนกแม่บ้านในภาพรวมมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
จานวนกาลังคนที่มีเจตคติที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานมีจานวน ร้อยละ 91.27 นับเป็นจานวนที่สูง
ซึ่งสอดคล้องกับ ภาพลักษณ์ของคนไทยอันเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว ไปว่ามีจิตใจบริการที่ดี มีความ
เมตตา เอื้ออาทร นับเป็นคุณลักษณะของคนไทยอันเป็นที่ยกย่องของคนทั่วโลก
สาหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคน
วิช าชีพให้ บ ริการด้านที่พักและกลุ่ มกาลั งคนวิช าชีพให้บริการด้านห้ องอาหารแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังสูง
กว่าสภาพปัจจุบันของคุณภาพกาลังคนวิ ชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน สอดคล้องกับการศึกษาของศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2557: 111-124) พบว่าสมรรถนะ
ด้านต่างๆ ของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยเฉพาะแผนกแม่บ้านเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนด้วยเป็นเพราะกาลังคนวิชาชีพ
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ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยยังไม่คุ้นเคยต่อสมรรถนะมาตรฐานอันเป็นที่คาดหวังของอาเซียนซึ่งยังไม่
เป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วไป ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่ากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ควรจะต้องเร่งเสริมสร้างขี ดความสามารถที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตาม
ข้อตกลงร่ว มอาเซียนเป็น การเร่ งด่วนเพื่อเข้าไปมีส่ วนร่วมกับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น กลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริก ารด้ า นที่ พั ก และกลุ่ ม กาลั งคนวิช าชี พ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งอาหารยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของชื่ น ชนก โควิ น และคณะ (2557:125-132) พบว่ า สมรรถนะด้ า น
ภาษาอังกฤษของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยเฉพาะแผนกแม่บ้านยังมีสมรรถนะ
ไม่เพียงพอตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียนโดยมีจานวนที่มีผลการประเมินระดับผ่านขึ้นไป เพียง
11.18% ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่า สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคมไทยที่ผ่านมาว่า มาตรฐานการ
ใช้ภ าษาอังกฤษของคนไทยโดยทั่ว ไปยังเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นปัญหาอุปสรรคปัญหา
ระดั บ ชาติ แ ละสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ในการผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนาในทุกระดับอย่างจริงจัง
และสามารถต่อยอดให้เป็นทักษะด้านภาษาแบบมืออาชีพ รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณสนับสนุนการ
พั ฒ นาภาษาต่ า งประเทศอย่ า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งเน้ น ยกมาตรฐานด้ า น
ภาษาต่างประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานผู้ไปทางานในต่างประเทศ และที่สาคัญภาครัฐต้องกาหนดให้
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติเพื่อเตรียมกาลังคนให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและสังคมยุคใหม่ต่อไป (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)
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บทที่ 5
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
ผลการวิเคราะห์ ส ภาพปั จจุบั นและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชี พท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ จุด แข็ง จุ ดอ่ อ น โอกาส และภาวะคุ กคามของการลงทุน ทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผลการศึก ษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อง พบว่ ากรอบการลงทุน ทางการศึก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซี ย น ประกอบด้ว ย 4 ภาคส่ ว น ได้แ ก่ ภาครัฐ (Public Sector) ภาคครั ว เรือ น (Household
Sector) สถานประกอบการ (Entrepreneur) และองค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไร (Non-profit
Organisation) (UNESCO, 2011 และสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,
2557) ผู้ลงทุนทางการศึกษาทั้ง 4 ภาคส่วนมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่สาคัญๆ 5 ประเภท ได้แก่ (1)
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐและเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เงินบารุงการศึกษา ค่า
เล่ าเรี ย น และค่า ธรรมเนี ย มที่ ส ถานศึ ก ษาจั ดเก็ บ (3) เงิน หรือ ทรั พ ย์สิ น ที่ไ ด้ รับ บริจ าคจากภาค
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ครัวเรือนหรือสถานประกอบการ (4) เงินที่ภาคครัวเรือนหรือสถานประกอบการจ่ายเพื่อการศึกษาที่
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน และ (5) เงินขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริจาคเพื่อการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2548)
กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพที่ 18 ดังนี้
บริจาค

สถาน
ประกอบการ

เงินค่าฝึกอบรม

องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร

เงินบริจาค

บริจาค

เงินบริจาค

ครัวเรือน
ผู้เรียน/ฝึกอบรม

เงินค่าเล่าเรียน/ฝึกอบรม

ให้กู้

เงินบริจาค

เงินงบประมาณ

ภาครัฐ

สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่อง

ภาพที่ 18 กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ที่มา: ปรับปรุงจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2548)
1) ภาครัฐ มีลักษณะการใช้จ่ายผ่านรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นไปยังสถานศึกษาของ
ภาครั ฐ และภาคเอกชน (Direct Public Expenditures) ที่ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า นวิ ช าชี พ
ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก นอกจากนี้ เงิ น งบประมาณบางส่ ว นจ่ า ยไปในลั ก ษณะโดยอ้ อ ม (Indirect
Transfers and Payments) ผ่ านผู้ เ รีย น หรื อครั ว เรือ น หรื อผู้ ฝึ กอบรม ในรูป เงิน ช่ว ยเหลื อ เงิ น
สงเคราะห์ ทุนการศึกษา และเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรม
2) ภาคครัวเรือนมีลักษณะการใช้จ่ายจาแนกได้ดังนี้ (1) รายจ่ายที่เป็นค่าเล่าเรียนหรือค่า
ฝึกอบรมที่ให้ไปยังสถานศึกษาโดยตรง (2) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่า
เสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าเอกสาร และ (3) ค่าใช้จ่ายประจาวันหรือค่าเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาค
ที่ให้กับสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมและเงินบริจาคที่ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
3) สถานประกอบการมีรายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรและ
ให้กับสถานศึกษาในรูปทุนการศึกษาหรือสิ่งของ รายจ่ายอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญ ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ
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พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการฝึกอบรมที่จัดโดยสถานศึกษาต่ างๆ รวมทั้งรายจ่ายที่เกิดจาก
การฝึกอบรมที่จัดทากันเองในหน่วยงานเพื่อฝึกอบรมยกระดับขีดความสามารถและฝึกอบรมเปลี่ยน
งานหรืออาชีพ
4) องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไรทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศเป็ น ภาคส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ ในด้านหนึ่งเป็นผู้รับเงินบริจาคจากทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส่วนอีกด้าน
หนึ่งก็เป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กรในรายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นมักมี
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยเช่นกัน
สาหรับการจาแนกรายการใช้จ่ายของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ จาแนกเป็น 12 รายการ (2)
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน จาแนกเป็น 5 รายการ (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถาน
ประกอบการ จาแนกเป็น 7 รายการ และ (4) รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
จานวน 2 รายการ รายละเอียดมีดังนี้ (สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,
2558)
ตารางที่ 43 รายการใช้จ่ายของผู้ทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผู้ลงทุนทางการศึกษา
รายการใช้จ่าย
1) ภาครัฐ
1.1) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ สนับสนุนการจัด
การศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
1.2) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา
1.3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน
1.4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
1.5) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร
และค่าสาธารณูปโภค
1.6) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
1.7) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
1.8) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
1.9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.10) ทุนการศึกษา
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
ผู้ลงทุนทางการศึกษา

2) ภาคครัวเรือน

รายการใช้จ่าย
1.11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน
1.12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
2.2) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
2.3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษา
หรือองค์กรการกุศล
2.4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
2.5) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา

3) สถานประกอบการ

3.1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
3.2) รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะทากันเอง
3.3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงินสงเคราะห์
และเงินให้เปล่า
3.4) ทุนการศึกษา
3.5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการอบรมที่
จัดโดยสถานศึกษา
3.6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคน
3.7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4) องค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร

4.1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
4.2) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ตารางที่ 43 รายการใช้จ่ายของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน สามารถจาแนกได้ทั้งสิ้น 26
รายการ จาแนกได้ดังนี้ (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ จานวน 12 รายการ ได้แก่ (1.1)
รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
(1.2) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา (1.3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ได้แก่ หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (1.4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ (1.5) รายจ่าย
เพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค (1.6) รายจ่ายเพื่อ
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ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา (1.7) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (1.8)
รายจ่ ายเพื่อการอบรมบุ คลากรทางการศึกษา (1.9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (1.10) ทุนการศึกษา
(1.11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน และ (1.12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน จานวน 5 รายการ ได้แก่ (2.1) ค่าเล่าเรียน
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของรั ฐ (2.2) ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาเอกชน (2.3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กร
การกุศล (2.4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร และ (2.5) เงินบริจาค
ให้กับสถานศึกษา (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ จานวน 7 รายการ ได้แก่ (3.1)
รายจ่ ายในรูป เงินบริ จ าคให้ กับ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (3.2) รายจ่ายเพื่อพัฒ นาบุคลากรใน
หน่วยงานในลักษณะทากันเอง (3.3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงินสงเคราะห์ และ
เงินให้เปล่า (3.4) ทุนการศึกษา (3.5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการอบรมที่
จัดโดยสถานศึกษา (3.6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
และ (3.7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ (4) รายจ่ายด้านการศึกษาของ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร จานวน 2 รายการ ได้แก่ (4.1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา และ (4.2)
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา
กล่าวโดยสรุป ผลการวิเคราะห์กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนที่สาคัญ ได้แก่ (1) ภาครัฐ
(Public Sector) (2) ภาคครัวเรือน (Household Sector) (3) สถานประกอบการ (Entrepreneur)
และ (4) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (Non-profit Organisation) และผลการศึกษาศึกษาเอกสาร
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า รายการใช้ จ่ า ยของผู้ ล งทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสามารถ
จาแนกออกเป็น 26 รายการ ได้แก่ (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ จาแนกเป็น 12 รายการ (2)
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน จาแนกเป็น 5 รายการ (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถาน
ประกอบการ จาแนกเป็น 7 รายการ และ (4) รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
จานวน 2 รายการ
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์กรอบการลงทุนทางการศึกษาและผลการวิเคราะห์รายการใช้จ่าย
ของผู้ลงทุนทางการศึกษาไปใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ หาความต้ อ งการจ าเป็ น น าไปสู่ ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนในตอนที่ 2 ต่อไป
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน จาแนกตามกรอบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ (1)
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ (2) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน (3) รายจ่ายด้าน
การศึกษาของสถานประกอบการ และ (4) รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
2.1) สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบ
สารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถก าลั งคนวิ ช าชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พัก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยนมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 44 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยภาพรวม
สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษา
1)
2)
3)
4)

ภาครัฐ
ภาคครัวเรือน
สถานประกอบการ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร

X

S.D.

อันดับ

2.56
1.98
1.71
1.18

0.33
0.45
0.32
0.38

1
2
3
4

ตารางที่ 44 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยภาพรวม พบว่า
ภาครั ฐ มีการลงทุน ทางการศึก ษามีน้าหนักค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ดเป็นอันดับ 1 ( X =2.56, S.D.=0.33)
อันดับ 2 ได้แก่ ภาคครัวเรือน ( X =1.98, S.D.=0.45) อันดับ 3 ได้แก่ สถานประกอบการ ( X =1.71,
S.D.=0.32) และ อันดับ 4 ได้แก่ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ( X =1.18, S.D.=0.38)
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2.1.1) สภาพปั จ จุ บั นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริม สร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาครัฐมีดังนี้
ตารางที่ 45 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตาม
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ
สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของภาครัฐ
1) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่
4.09
0.30
2
สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา
2) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา
2.00
0.45
8
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่
3.09
0.30
3
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
1.82
0.40
9
5) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง
4.64
0.50
1
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค
6) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
1.09
0.30
11
7) รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2.18
0.40
7
8) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
2.00
0.00
8
9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.00
0.00
4
10) ทุนการศึกษา
2.91
0.30
5
11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน
2.45
0.52
6
12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
1.45
0.52
10
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
รวม
2.56
0.33
-
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ตารางที่ 45 สภาพปั จ จุ บั น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ พบว่ารายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ผู้บ ริ ห าร และค่าสาธารณูป โภค) มีน้าหนักค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ดเป็นอันดับ 1 ( X =4.64, S.D.=0.50)
อันดับ 2 ได้แก่ รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต (การสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา) ( X =4.09, S.D.=0.30) อันดับ 3 ได้แก่ รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน) ( X =3.09, S.D.=0.30) อันดับ 4 ได้แก่ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (
X =3.00, S.D.=0.00) สาหรับรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของภาครัฐมีน้าหนักค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคน ( X =1.09, S.D.=0.30)
2.1.2) สภาพปั จ จุ บั นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริม สร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือนมีดังนี้
ตารางที่ 46 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตาม
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของภาคครัวเรือน
1) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
2.27
0.47
2
สถานศึกษาของรัฐ
2) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
2.45
0.52
1
สถานศึกษาเอกชน
3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่
2.18
0.40
3
สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล
4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้
1.91
0.45
4
แสวงหาผลกาไร
5) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
1.09
0.30
5
รวม
1.98
0.45
-
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ตารางที่ 46 สภาพปั จ จุ บั น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัว เรือน พบว่าค่าเล่ าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชนมีน้าหนักค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ( X =2.45, S.D.=0.52) อันดับ 2 ได้แก่ ค่า
เล่าเรีย น และค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ( X =2.27, S.D.=0.47) และอันดับ 3
ได้แก่ รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล ( X =2.18,
S.D.=0.40) สาหรับรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของภาคครัวเรือนมีน้าหนักค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น
อันดับสุดท้าย ได้แก่ เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา ( X =1.09, S.D.=0.30)
2.1.3) สภาพปั จ จุ บั นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริม สร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของสถานประกอบการมีดังนี้
ตารางที่ 47 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตาม
รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของสถานประกอบการ
1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหา
1.09
0.30
5
ผลกาไร
2) รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะ
2.09
0.54
2
ทากันเอง
3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงิน
1.18
0.40
6
สงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
4) ทุนการศึกษา
1.91
0.30
3
5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่
1.82
0.40
4
อาศัยการอบรมที่จัดโดยสถานศึกษา
6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีด
1.00
0.00
7
ความสามารถกาลังคน
7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.91
0.30
1
รวม
1.71
0.32
-
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ตารางที่ 47 สภาพปั จ จุ บั น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่ารายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีน้าหนักค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ( X =2.91, S.D.=0.30) อันดับ 2 ได้แก่ รายจ่ายเพื่อ
พั ฒ นาบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานในลั ก ษณะท ากั น เอง ( X =2.09, S.D.=0.54) และอั น ดั บ 3 ได้ แ ก่
ทุนการศึกษา ( X =1.91, S.D.=0.30) สาหรับรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของสถานประกอบการมี
น้าหนักค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคน ( X =1.00, S.D.=0.00)
2.1.4) สภาพปั จ จุ บั นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริม สร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมีดังนี้
ตารางที่ 48 สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตาม
รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
1.27
0.47
1
2) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
1.09
0.30
2
การศึกษา
รวม
1.18
0.38
ตารางที่ 48 สภาพปั จ จุ บั น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าเงินบริจาคให้กับสถานศึกษามี
น้าหนักค่าเฉลี่ย มากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ( X =1.27, S.D.=0.47) อันดับ 2 ได้แก่ เงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา ( X =1.09, S.D.=0.30)
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2.2) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลจาก
แบบสารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ภาพรวมและจาแนกตามรายจ่ายของผู้ลงทุนทางการศึกษาโดยภาพรวมนาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียงดังนี้
ตารางที่ 49 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดย
ภาพรวม
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
1)
2)
3)
4)

ภาครัฐ
ภาคครัวเรือน
สถานประกอบการ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร

X

S.D.

อันดับ

3.72
3.69
4.06
3.91

0.43
0.53
0.44
0.51

4
3
1
2

ตารางที่ 49 สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดย
ภาพรวม พบว่าสถานประกอบการมีน้าหนักค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ( X =4.06, S.D.=0.44)
อันดับ 2 ได้แก่ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ( X =3.91, S.D.=0.51) อันดับ 3 ได้แก่ ภาคครัวเรือน ( X
=3.69, S.D.=0.53) และอันดับ 4 ได้แก่ ภาครัฐ ( X =3.72, S.D.=0.43)
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2.2.1) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาครัฐ
ตารางที่ 50 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของภาครัฐ
1) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่
4.18
0.40
1
สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา
2) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.18
0.40
1
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่
3.27
0.47
6
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
4.09
0.54
2
5) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง
2.18
0.40
8
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค
6) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
4.09
0.54
2
7) รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3.00
0.45
7
8) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
4.00
0.00
3
9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.91
0.54
4
10) ทุนการศึกษา
4.18
0.40
1
11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน
3.45
0.69
5
12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
4.09
0.54
2
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
รวม
3.72
0.43
-
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ตารางที่ 50 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ พบว่ารายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต (สนับสนุนการจัด
การศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึ กษา) รายจ่ายเพื่ อกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยนและนักศึ กษา และ
ทุนการศึกษา มีน้าหนักค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ( X =4.18, S.D.=0.40) อันดับ 2 ได้แก่ รายจ่าย
เพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา และเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน ( X =4.09, S.D.=0.54) อันดับ 3
ได้แก่ รายจ่ ายเพื่อการอบรมบุ คลากรทางการศึกษา ( X =4.00, S.D.=0.00) ส าหรับรายจ่ายด้าน
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนของภาครัฐมีน้าหนักค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ
บริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค ( X =2.18, S.D.=0.40)
2.2.2) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือน
ตารางที่ 51 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของภาคครัวเรือน
1) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
3.27
0.47
4
สถานศึกษาของรัฐ
2) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
3.27
0.47
4
สถานศึกษาเอกชน
3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่
4.18
0.40
2
สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล
4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้
4.27
0.47
1
แสวงหาผลกาไร
5) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
3.45
0.82
3
รวม
3.69
0.53
-
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ตารางที่ 51 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้
แสวงหาผลกาไรมีน้ าหนั กค่ าเฉลี่ ย มากที่สุ ด เป็ นอัน ดับ 1 ( X =4.27, S.D.=0.47) อั นดับ 2 ได้ แก่
รายจ่ า ยเสริ ม หรื อ รายจ่ า ยประกอบที่ มิไ ด้ จ่ า ยให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รการกุ ศ ล ( X =4.27,
S.D.=0.47) อันดับ 3 ได้แก่ เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา ( X =3.45, S.D.=0.82) สาหรับรายจ่ายด้าน
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนของภาคครัวเรือนมีน้าหนักค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐ และค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน ( X =3.27, S.D.=0.47)
2.2.3) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของสถานประกอบการ
ตารางที่ 52 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ของสถานประกอบการ
1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหา
4.82
0.40
1
ผลกาไร
2) รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะ
4.09
0.30
4
ทากันเอง
3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงิน
4.27
0.47
2
สงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
4) ทุนการศึกษา
3.55
0.69
7
5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่
3.64
0.50
6
อาศัยการอบรมที่จัดโดยสถานศึกษา

277
ตารางที่ 52 (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
ของสถานประกอบการ
6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคน
7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวม

X

S.D.

อันดับ

4.18

0.40

3

3.91
4.06

0.30
0.44

5
-

ตารางที่ 52 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่ารายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไรมีน้ าหนั กค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ 1 ( X =4.82, S.D.=0.40) อั นดับ 2 ได้ แก่
รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า ( X =4.27, S.D.=0.47)
และอันดับ 3 ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน ( X
=4.18, S.D.=0.40) สาหรับรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของสถานประกอบการมีน้าหนักค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ทุนการศึกษา ( X =3.55, S.D.=0.69)
2.2.4) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ตารางที่ 53 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
S.D.
อันดับ
X
ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
4.36
0.50
1
2) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
3.45
0.52
2
การศึกษา
รวม
3.91
0.51
-

278
ตารางที่ 53 สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าเงินบริจาคให้กับสถานศึกษามีน้าหนักค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 1 ( X =4.36, S.D.=0.50) อันดับ 2 ได้แก่ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การศึกษา ( X =3.45, S.D.=0.52)
กล่าวโดยสรุป สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย พบว่าภาครัฐเป็นภาคส่วนที่ลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่ องเที่ย วสาขาที่ พักของไทยเป็น สั ดส่ ว นที่ มากที่สุ ด
รองลงมาได้ แก่ภาคครัวเรื อน สถานประกอบการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร สาหรับการใช้
จ่ายทางการศึกษาของภาครั ฐ สูง ที่ สุด ได้ แก่ การใช้ จ่ายเพื่ อการบริ ห ารจัดการ ได้ แก่ ค่า จ้ า ง
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และค่าสาธารณูปโภค รองลงมา ได้ แก่ รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต
ได้แก่ สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี ้ ผลการศึกษา พบว่าการ
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรื อน สถานประกอบการ และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไรมีแนวโน้ ม ลดลง ส าหรับสภาพที่ พึง ประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่ อ
เสริ มสร้ างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พกั ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซี ยน พบว่าสถานประกอบการควรเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการลงทุนทางการศึกษาให้ ม ากขึน้
โดยเฉพาะการบริ จาคเงินและทรัพย์สินให้ แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
เพื่ อ น าไปผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนวิ ช าชี พ ท่อ งเที่ ย วสาขาที่ พัก ของไทยให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนต่อไป
ผู้วิ จัย น าผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุบัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุน ทาง
การศึก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างขี ด ความสามารถก าลัง คนวิ ช าชี พ ท่อ งเที่ ย วสาขาที่ พัก ของไทยไป
คานวณหาความต้ องการจาเป็ นด้วยวิธี Modified Priority Needs Index หรือดัชนี PNImodified เพื่อ
จัดอันดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นนาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษา
เพื่ อเสริ ม สร้ างขี ด ความสามารถกาลัง คนวิ ช าชี พ ท่อ งเที่ ยวสาขาที่ พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนา
ค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามกรอบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ (2) รายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือน (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ และ (4) รายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมาคานวณหาค่าความต้องการจาเป็น (Priority Needs
Index: PNI) ด้วยวิธี Modified Priority Needs Index หรือดัชนี PNImodified แล้วนาค่า PNImodified ที่
ได้มาจัดเรี ยงอันดับ (Set Priority) ความต้องการจาเป็นจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ผลการจัดเรียง
อันดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นโดยภาพรวมของผู้ ลงทุนทางการศึกษานาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 54 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดย
ภาพรวม
สภาพที่พึง
สภาพปัจจุบัน
ประสงค์
การลงทุนทางการศึกษา
PNImodified อันดับ
S.D.
S.D.
X
X
1) ภาครัฐ
2.56 0.33 3.72
0.43
0.31
4
2) ภาคครัวเรือน
1.98 0.45 3.69
0.53
0.46
3
3) สถานประกอบการ
1.71 0.32 4.06
0.44
0.58
2
4) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร 1.18 0.38 3.91
0.51
0.70
1
รวม
1.86 0.37 3.85 0.48
0.51
ตารางที่ 54 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยภาพรวม พบว่า
ระดับ ความต้องการจ าเป็น ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน อับดับ 1 ได้แก่ การลงทุนทาง
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การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (PNImodified=0.70) อันดับ 2 ได้แก่ การลงทุนทางการศึกษา
ของสถานประกอบการ (PNImodified=0.58) อันดับ 3 ได้แก่ การลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน
(PNImodified=0.46) และอันดับ 4 ได้แก่ การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ (PNImodified=0.31)
3.1) ความต้ องการจ าเป็ น ของการลงทุ นทางการศึ กษาเพื่อ เสริ มสร้า งขี ดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาครัฐมีดังนี้
ตารางที่ 55 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
ประเด็น
S.D. X
S.D.
X
1) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต 4.09 0.30 4.18 0.40
0.02
11
ได้แก่ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2) รายจ่ า ยเพื่ อ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น 2.00 0.45 4.18 0.40
0.52
4
และนักศึกษา
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.09 0.30 3.27 0.47
0.06
10
ได้แก่ หลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน
4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู
1.82 0.40 4.09 0.54
0.56
3
อาจารย์
5) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ 4.64 0.50 2.18 0.40
-1.13
12
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่า
สาธารณูปโภค
6) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการ 1.09 0.30 4.09 0.54
0.73
1
พัฒนา
7) รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และ 2.18 0.40 3.00 0.45
0.27
9
สิ่งก่อสร้าง
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ตารางที่ 55 (ต่อ)
ประเด็น
8) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา
9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
10) ทุนการศึกษา
11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษา
เอกชน
12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคน
รวม

สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
S.D. X
S.D.
X
2.00 0.00 4.00 0.00
0.50
5
3.00 0.00 3.91
2.91 0.30 4.18
2.45 0.52 3.45

0.54
0.40
0.69

0.23
0.30
0.29

8
6
7

1.45 0.52 4.09

0.54

0.65

2

2.56 0.33 3.72 0.43

0.31

-

ตารางที่ 55 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ พบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นโดยรวม (PNImodified=0.31)
เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเด็นรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐเรียงลาดับความต้องการจาเป็น
มากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา (PNImodified=0.73)
อันดับ 2 เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคน (PNImodified=0.65)
อันดับ 3 รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ (PNImodified=0.56)
อันดับ 4 รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา (PNImodified=0.52)
อันดับ 5 รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (PNImodified=0.50)
อันดับ 6 ทุนการศึกษา (PNImodified=0.30)
อันดับ 7 เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน (PNImodified=0.29)
อันดับ 8 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (PNImodified=0.23)
อันดับ 9 รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PNImodified=0.27)
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อันดับ 10 รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน (PNImodified=0.06)
อันดับ 11 รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ การสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (PNImodified=0.02)
อันดับ 12 รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร
และค่าสาธารณูปโภค (PNImodified=-1.13)
3.2) ความต้ องการจ าเป็ น ของการลงทุ นทางการศึ กษาเพื่อ เสริ มสร้า งขี ดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือนมีดังนี้
ตารางที่ 56 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
ประเด็น
S.D. X
S.D.
X
1) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม
2.27 0.47 3.27 0.47
0.31
4
การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
2) ค่ า เล่ า เรี ย น และค่ า ธรรมเนี ย ม 2.45 0.52 3.27 0.47
0.25
5
การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่ 2.18 0.40 4.18 0.40
0.48
3
มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กร
การกุศล
4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือ
1.91 0.45 4.27 0.47
0.55
2
องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
5) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
1.09 0.30 3.45 0.82
0.68
1
รวม
1.98 0.45 3.69 0.53
0.46
-
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ตารางที่ 56 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาของภาคครั ว เรื อ น พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความต้ อ งการจ าเป็ น โดยรวม
(PNImodified=0.46) เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกตามประเด็ น รายจ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาของภาคครั ว เรื อ น
เรียงลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา (PNImodified=0.68)
อันดับ 2 เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
(PNImodified=0.55)
อันดับ 3 รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กร
การกุศล (PNImodified=0.48)
อันดับ 4 ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
(PNImodified=0.31)
อันดับ 5 ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
(PNImodified=0.25)
3.3) ความต้ องการจ าเป็ น ของการลงทุ นทางการศึ กษาเพื่อ เสริ มสร้า งขี ดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาของสถานประกอบการมีดังนี้
ตารางที่ 57 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
ประเด็น
S.D. X
S.D.
X
1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กร 1.09 0.30 4.82 0.40
0.77
1
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร
2) รายจ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรใน 2.09 0.54 4.09 0.30
0.49
5
หน่วยงานในลักษณะทากันเอง
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ตารางที่ 57 (ต่อ)
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
ประเด็น
S.D. X
S.D.
X
3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงิน 1.18 0.40 4.27 0.47
0.72
3
บริ จ าค เงิ น สงเคราะห์ และเงิ น ให้
เปล่า
4) ทุนการศึกษา
1.91 0.30 3.55 0.69
0.46
6
5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน 1.82 0.40 3.64 0.50
0.50
4
หน่วยงานที่อาศัยการอบรมที่จัดโดย
สถานศึกษา
6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 1.00 0.00 4.18 0.40
0.76
2
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนา 2.91 0.30 3.91 0.30
0.26
7
ฝีมือแรงงาน
รวม
1.71 0.32 4.06 0.44
0.58
ตารางที่ 57 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ ายด้า นการศึก ษาของสถานประกอบการ พบว่ าค่า เฉลี่ ยความต้องการจาเป็น โดยรวม
(PNImodified=0.57) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเด็นรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
เรียงลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
(PNImodified=0.77)
อันดับ 2 รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
(PNImodified=0.76)
อันดับ 3 รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
(PNImodified=0.72)
อันดับ 4 รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการอบรมที่จัดโดย
สถานศึกษา(PNImodified=0.50)
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อันดับ 5 รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะทากันเอง
(PNImodified=0.49)
อันดับ 6 ทุนการศึกษา (PNImodified=0.76)
อันดับ 7 รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (PNImodified=0.26)
3.4) ความต้ องการจ าเป็ น ของการลงทุ นทางการศึ กษาเพื่อ เสริ มสร้า งขี ดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมีดังนี้
ตารางที่ 58 ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
สภาพ
สภาพที่
ปัจจุบัน
พึงประสงค์ PNImodified อันดับ
ประเด็น
S.D. X
S.D.
X
1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
1.27 0.47 4.36 0.50
0.71
1
2) เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศเพื่ อ 1.09 0.30 3.45 0.52
0.68
2
สนับสนุนการศึกษา
รวม
1.18 0.38 3.91 0.51
0.70
ตารางที่ 58 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ ายด้านการศึก ษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าค่าเฉลี่ ยความต้องการจาเป็ น
โดยรวม (PNImodified=0.70) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเด็นรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไรเรียงลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
อันดับ 1 เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา (PNImodified=0.71)
อันดับ 2 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา (PNImodified=0.68)
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนไปร่วม
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาในตอนที่ 4 เพื่อนาไป
ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาฯ ต่อไป
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซีย น ผู้วิจั ย แบ่ งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่ วน ได้แก่ (4.1) ผลการวิเคราะห์ SWOT จากการ
ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น และ (4.2) ผลการวิ เ คราะห์ SWOT จากเนื้ อ หาการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดมีดังนี้
4.1) ผลการวิเคราะห์ SWOT จากการประเมินความต้องการจาเป็น
ผู้ วิจั ย จั ดล าดับ ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนและ
กาหนดให้ป ระเด็น ที่มีค่าดัช นี PNImodified มากกว่าค่าดัช นี PNImodified เฉลี่ยในแต่ล ะด้านเป็นค่าที่
แสดงถึงความต้องการจาเป็นต้องพัฒนาเพื่อขจัดเนื่องจากเป็นจุดอ่อน และกาหนดให้ประเด็นที่มีค่า
ดัชนี PNImodified น้อยกว่าค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นค่าที่แสดงถึงความต้องการจาเป็น
ที่ต้องได้รั บ การเสริ มให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้นเนื่องจากเป็นจุดแข็ง (สุวิมล ว่องวานิช , 2550)
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ SWOT จากการประเมินความต้องการจาเป็นของแต่ละภาคส่วนดังนี้
4.1.1) การลงทุน ทางการศึกษาของภาครั ฐ ค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ ยเท่ากับ 0.31
ดังนั้นการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐที่มีค่าดัชนี PNImodified น้อยกว่า 0.31 ถือว่าเป็นจุดแข็ง ส่วน
การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐที่มีค่าดัชนี PNImodified มากกว่า 0.31 ถือว่าเป็นจุดอ่อน ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพ ท่ องเที่ย วสาขาที่พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น จ าแนกตามรายจ่ ายด้ า น
การศึกษาของภาครัฐนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 59 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ
ประเด็น
1) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ สนับสนุน
การจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา

PNImodified

สภาพแวดล้อม

0.02

จุดแข็ง (S)

0.52

จุดอ่อน (W)
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ตารางที่ 59 (ต่อ)
ประเด็น
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน
4) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
5) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค
6) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
7) รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
8) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
9) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
10) ทุนการศึกษา
11) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน
12) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
เฉลี่ย

PNImodified

สภาพแวดล้อม

0.06

จุดแข็ง (S)

0.56
-1.13

จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)

0.73
0.27
0.50
0.23
0.30
0.29
0.65

จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)
จุดแข็ง (S)
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)

0.31

-

ตารางที่ 59 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ พบว่า จุดแข็ง (S) ของรายจ่ายด้านการศึกษา
ของภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย 7 รายการ และจุ ด อ่ อ น (W) ของรายจ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาของภาครั ฐ
ประกอบด้วย 5 รายการ รายละเอียดมีดังนี้
จุ ด แข็ง (S) ของรายจ่ ายด้ า นการศึ ก ษาของภาครัฐ เรีย งล าดั บ ตามค่ าดั ช นี
PNImodified ที่มีค่าน้อยที่สุดถือว่าเป็นจุดแข็งมากดังนี้
1) รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่า
สาธารณูปโภค (PNImodified=-1.13)
2) รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (PNImodified =0.02)
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน (PNImodified =0.06)
4) เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา (PNImodified =0.23)
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5) รายจ่ายเพื่อการลงทุนในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PNImodified =0.27)
6) เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน (PNImodified =0.29)
7) ทุนการศึกษา (PNImodified =0.30)
จุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ เรียงลาดับตามค่าดัช นี
PNImodified ที่มีค่ามากที่สุดถือว่าเป็นจุดอ่อนมากดังนี้
1) รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา (PNImodified =0.73)
2) เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคน (PNImodified =0.65)
3) รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ (PNImodified =0.56)
4) รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา (PNImodified =0.52)
5) รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (PNImodified =0.50)
4.1.2) การลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน ค่าดัชนี PNImodified เฉลี่ยเท่ากับ
0.46 ดังนั้นการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือนที่มีค่าดัชนี PNImodified น้อยกว่า 0.46 ถือว่าเป็น
จุดแข็ง ส่วนการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือนที่มีค่าดัชนี PNImodified มากกว่า 0.46 ถือว่าเป็น
จุ ด อ่ อ น ผลการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือนนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 60 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
ประเด็น

PNImodified

สภาพแวดล้อม

1) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐ
2) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในสถานศึกษาเอกชน
3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่
สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล
4) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหา
ผลกาไร

0.31

จุดแข็ง (S)

0.25

จุดแข็ง (S)

0.48

จุดอ่อน (W)

0.55

จุดอ่อน (W)
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ตารางที่ 60 (ต่อ)
ประเด็น
5) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
เฉลี่ย

PNImodified

สภาพแวดล้อม

0.68
0.46

จุดอ่อน (W)
-

ตารางที่ 60 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่า จุดแข็ง (S) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของภาค
ครัวเรือน ประกอบด้วย 2 รายการ และจุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
ประกอบด้วย 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
จุ ด แข็ง (S) ของรายจ่ ายด้ า นการศึ ก ษาของภาครัฐ เรีย งล าดั บ ตามค่ าดั ช นี
PNImodified ที่มีค่าน้อยที่สุดถือว่าเป็นจุดแข็งมากดังนี้
1) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
(PNImodified=0.25)
2) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
(PNImodified=0.31)
จุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน เรียงลาดับตามค่า
ดัชนี PNImodified ที่มีค่ามากที่สุดถือว่าเป็นจุดอ่อนมากดังนี้
1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา (PNImodified =0.68)
2) เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
(PNImodified =0.55)
3) รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กร
การกุศล (PNImodified =0.48)
4.1.3) การลงทุน ทางการศึกษาของสถานประกอบการ ค่าดัช นี PNImodified เฉลี่ ย
เท่ากับ 0.58 ดังนั้นการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการที่มีค่าดัชนี PNImodified น้อยกว่า
0.58 ถือว่าเป็นจุดแข็ง ส่วนการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการที่มีค่าดัชนี PNImodified
มากกว่า 0.58 ถือว่าเป็นจุดอ่อน ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการนาเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียงดังนี้
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ตารางที่ 61 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
ประเด็น
PNImodified
สภาพแวดล้อม
1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหา
0.77
จุดอ่อน (W)
ผลกาไร
2) รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะ
0.49
จุดแข็ง (S)
ทากันเอง
3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค
0.72
จุดอ่อน (W)
เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
4) ทุนการศึกษา
0.46
จุดแข็ง (W)
5) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัย
0.50
จุดแข็ง (S)
การอบรมที่จัดโดยสถานศึกษา
6) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
0.76
จุดอ่อน (W)
ขีดความสามารถกาลังคน
7) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
0.26
จุดแข็ง (S)
เฉลี่ย
0.58
ตารางที่ 61 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่า จุดแข็ง (S) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย 4 รายการ และจุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วย 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ เรียงลาดับตาม
ค่าดัชนี PNImodified ที่มีค่าน้อยที่สุดถือว่าเป็นจุดแข็งมากดังนี้
1) รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (PNImodified=0.26)
2) ทุนการศึกษา (PNImodified=0.46)
3) รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในลักษณะทากันเอง
(PNImodified=0.49)
4) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการอบรมที่จัดโดย
สถานศึกษา (PNImodified=0.50)
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จุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ เรียงลาดับตาม
ค่าดัชนี PNImodified ที่มีค่ามากที่สุดถือว่าเป็นจุดอ่อนมากดังนี้
1) รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (PNImodified
=0.77)
2) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
(PNImodified =0.76)
3) รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
(PNImodified =0.72)
4.1.4) การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ค่าดัชนี PNImodified
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.70 ดั ง นั้ น การลงทุ น ทางการศึ ก ษาขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไรที่ มี ค่ า ดั ช นี
PNImodified น้อยกว่า 0.70 ถือว่าเป็นจุดแข็ง ส่วนการลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไรที่มีค่าดัชนี PNImodified มากกว่า 0.70 ถือว่าเป็นจุดอ่อน ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชี พท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 62 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ประเด็น
1) เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
2) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เฉลี่ย

PNImodified

สภาพแวดล้อม

0.71
0.68
0.70

จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)
-

ตารางที่ 62 จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามรายจ่ ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่า จุดแข็ง (S) ของรายจ่ายด้าน
การศึ ก ษาขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไร ประกอบด้ ว ย 1 รายการ ได้ แ ก่ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา (PNImodified=0.68) และจุดอ่อน (W) ของรายจ่ายด้านการศึกษา
ขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไร ประกอบด้ ว ย 1 รายการ ได้ แ ก่ เงิ น บริ จ าคให้ กั บ สถานศึ ก ษา
(PNImodified=0.71)
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4.2) ผลการวิเคราะห์ SWOT จากเนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11 ท่าน เกี่ยวกับจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนจาแนกตามการลงทุนทางการ
ศึกษาของภาคส่วนต่างๆ มีดังนี้
4.2.1) การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของ
ภาครัฐมีดังนี้
ตารางที่ 63 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ประเด็นจากการสัมภาษณ์
ความถี่
ภายใน
ภายนอก
1) การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีอย่าง
9
จุดแข็ง (S)
เพียงพอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ภาครัฐมีบทบาทนาและทาหน้าที่เป็น
8
จุดแข็ง (S)
ผู้ประสานหลักเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
3) ภาครั ฐ มี ก องทุ น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานและ 7
จุดแข็ง (S)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
ทุนสาหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4) ภาครัฐมีเครื่องมือหรือมาตรการทางการเงิน
9
จุดแข็ง (S)
และภาษีอาการเพื่อใช้ในการจูงใจให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
การศึกษา
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ตารางที่ 63 (ต่อ)
ประเด็นจากการสัมภาษณ์

ความถี่

5) เป้าหมายการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ
ไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกๆ มิติ
6) ภาครัฐขาดข้อมูลเพื่อนาไปประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
7) การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ภาครัฐขาดความต่อเนื่อง ไม่ยืดหยุ่น และไม่
หลากหลายตามความต้องการ
8) การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานสมรรถนะสากลของภาครัฐยังไม่
เพียงพอ
9) ภาครัฐขาดการวางระบบการกากับและตรวจ
ติดตามการใช้งบประมาณทางการศึกษาโดย
การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
10) ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มการลงทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาลังคนของประเทศ
11) ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถ
กาลังคนโดยเฉพาะทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบทบาทนาร่วม
ในอาเซียน

11

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก
จุดอ่อน (W)

7

จุดอ่อน (W)

8

จุดอ่อน (W)

6

จุดอ่อน (W)

6

จุดอ่อน (W)

7

โอกาส (O)

9

โอกาส (O)
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ตารางที่ 63 (ต่อ)
ประเด็นจากการสัมภาษณ์

ความถี่

12) การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐานโดย
องค์กรระหว่างประเทศ
13) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
14) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการศึกษา
ระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของภาครัฐขาดการพัฒนา

9

11
6

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก
โอกาส (O)

ภาวะคุกคาม
(T)
ภาวะคุกคาม
(T)

ตารางที่ 63 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1)
การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีอย่างเพียงพอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) ภาครัฐมีบทบาทนา
และทาหน้าที่เป็นผู้ประสานหลักเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา (3)
ภาครัฐมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งทุนสาหรับผู้ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (4) ภาครัฐมีเครื่องมือหรือมาตรการทางการเงินและภาษีอาการเพื่อใช้ใน
การจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
จุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพ ท่องเที่ ย วสาขาที่พั กของไทย จาแนกตามการลงทุ นทางการศึ กษาของภาครั ฐ ได้แ ก่ (1)
เป้าหมายการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ทุกๆ มิติ (2) ภาครัฐขาดข้อมูลเพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (3) การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพื่อ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐขาดความต่อเนื่อง ไม่ยืดหยุ่น และไม่หลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียน (4) การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานสมรรถนะสากลของภาครัฐยังไม่เพียงพอ และ (5) ภาครัฐขาดการวางระบบการกากับและ
ตรวจติดตามการใช้งบประมาณทางการศึกษาโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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โอกาสของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทาง
การศึกษาของภาครัฐ ได้แก่ (1) ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาลังคนของประเทศ (2) ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีด
ความสามารถกาลังคนโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบทบาทนาในอาเซียน และ
(3) การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและพัฒนากาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กร
ระหว่างประเทศ
ภาวะคุ ก คามของการลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุน
ทางการศึกษาของภาครัฐ ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (2) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการศึกษาระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของภาครัฐขาดการพัฒนา
4.2.2) การลงทุน ทางการศึกษาของภาคครั วเรื อน ประเด็นความคิดเห็ นจากการ
สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ เกี่ย วกับ การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคน
วิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทาง
การศึกษาของภาคครัวเรือนมีดังนี้
ตารางที่ 64 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ประเด็นจากการสัมภาษณ์
ความถี่
ภายใน
ภายนอก
1) ภาคครัวเรือนมีความพร้อมในการใช้จ่ายทาง
8
จุดแข็ง (S)
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการ
ที่ได้รับ
2) การให้หักค่าลดหย่อนหรือการนาค่าใช้จ่ายเพื่อ
7
จุดแข็ง (S)
การศึกษาไปหักในการคานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ตารางที่ 64 (ต่อ)
ประเด็นจากการสัมภาษณ์

ความถี่

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของ
ภาคครัวเรือน
4) การบริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของ
ภาคครัวเรือนให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรการกุศล
5) การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาค
ครัวเรือนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
การศึกษา
6) การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและ
พัฒนากาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
องค์กรระหว่างประเทศ
7) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
8) ความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษา

9

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก
จุดอ่อน (W)

9

จุดอ่อน (W)

8

โอกาส (O)

7

โอกาส (O)

11
6

ภาวะคุกคาม
(T)
ภาวะคุกคาม
(T)

ตารางที่ 64 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าจุดแข็ง
ได้แก่ (1) ภาคครัวเรือนมีความพร้อมในการใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการที่
ได้รับ และ (2) การให้หักค่าลดหย่อนหรือการนาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาไปหักในการคานวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
จุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน ได้แก่ (1)
การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน และ (2) การบริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อ
การศึกษาของภาคครัวเรือนให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรการกุศล
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โอกาสของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทาง
การศึกษาของภาคครัวเรือน ได้แก่ (1) การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคครัวเรือนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการลงทุนทางการศึกษา และ (2) การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระหว่างประเทศ
ภาวะคุ ก คามของการลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุน
ทางการศึกษาของภาคครัวเรือน ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และ (2) การออกกลางคันของผู้ เรียนก่อให้เกิดความสู ญเปล่ าในการลงทุนทาง
การศึกษา
4.2.3) การลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ ประเด็นความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ เกี่ย วกับ การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคน
วิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทาง
การศึกษาของสถานประกอบการมีดังนี้
ตารางที่ 65 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของสถาน
ประกอบการ
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ประเด็นจากการสัมภาษณ์
ความถี่
ภายใน
ภายนอก
1) สถานประกอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
10
จุดแข็ง (S)
พัฒนาบุคลากรทั้งในลักษณะทากันเองและ
อาศัยหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา
จัดให้อย่างต่อเนื่อง
2) สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความ
7
จุดแข็ง (S)
พร้อมสามารถรับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานที่จริง
3) การดาเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม
8
จุดแข็ง (S)
(CSR) ของสถานประกอบการ
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ตารางที่ 65 (ต่อ)
ประเด็นจากการสัมภาษณ์

ความถี่

4) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของ
สถานประกอบการ
5) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของ
สถานประกอบการให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรการกุศล
6) การสนับสนุนและการให้ความสาคัญกับการ
วิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถกาลังคน
จากสถานประกอบการ
7) การให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านโรงแรมและ
ท่องเที่ยวจากนักลงทุนชาวต่างประเทศ
8) การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
การศึกษา
9) ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถ
กาลังคนโดยเฉพาะทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบทบาทนาใน
อาเซียน
10) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
11) การขาดแคลนแรงงานที่ มี ทั ก ษะเชิ ง ลึ ก และ
แรงงานระดั บ ผู้ บ ริ ห ารซึ่ งเป็ นที่ ต้อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก
จุดอ่อน (W)
จุดอ่อน (W)

7

จุดอ่อน (W)

10

โอกาส (O)

8

โอกาส (O)

9

โอกาส (O)

11
8

ภาวะคุกคาม
(T)
ภาวะคุกคาม
(T)

ตารางที่ 65 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่าจุดแข็ง
ได้แก่ (1) สถานประกอบการลงทุนทางการศึก ษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในลักษณะทากันเองและ
อาศัยหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดให้อย่างต่อเนื่อง (2) สถานประกอบการที่มีศักยภาพ
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และความพร้อมสามารถรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานที่จริง และ (3) การดาเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสถานประกอบการ
จุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ ได้แก่
(1) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ (2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
เพื่อการศึกษาของสถานประกอบการ และ (3) การสนับสนุนและการให้ความสาคัญกับการวิจัยและ
การพัฒนาขีดความสามารถกาลังคนจากสถานประกอบ
โอกาสของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทาง
การศึกษาของสถานประกอบการ ได้แก่ (1) การให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านโรงแรมและท่องเที่ยว
จากนักลงทุนชาวต่างประเทศ (2) การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มในการลงทุ น ทางการศึ ก ษา และ (3) ภาครั ฐ มี น โยบายยกระดั บ ขี ด ความสามารถก าลั ง คน
โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบทบาทนาในอาเซียน
ภาวะคุ ก คามของการลงทุ น ทางการศึก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุน
ทางการศึกษาของสถานประกอบการ ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และ (2) การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเชิงลึกและแรงงานระดับผู้บริหาร
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2.4) การลงทุ น ทางการศึ กษาขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไร ประเด็ นความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุน
ทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมีดังนี้
ตารางที่ 66 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาของ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ประเด็นจากการสัมภาษณ์
ความถี่
ภายใน
ภายนอก
1) การมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
7
จุดแข็ง (S)
พัฒนากาลังคนจากต่างประเทศ
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ประเด็นจากการสัมภาษณ์

ความถี่

2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
3) ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน
การพัฒนากาลังคนในลักษณะเกื้อกูลกัน
4) นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อและฝึกอบรมใน
ประเทศไทย
5) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

9

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก
จุดอ่อน (W)

9

โอกาส (O)

7

โอกาส (O)

10

ภาวะคุกคาม
(T)

ตารางที่ 66 ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ เสริ ม สร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่อ งเที่ย วสาขาที่พัก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกตามการลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ การมีงบประมาณเพื่อสนั บสนุนกิจกรรมการพัฒนากาลังคนจากต่างประเทศ
จุดอ่อน ได้แก่ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร โอกาส
ได้แก่ ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนากาลังคนในลักษณะเกื้อกูลกัน และ
นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้ ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อและฝึกอบรมในประเทศ
ไทย และภาวะคุ ก คาม ได้ แ ก่ การชะลอตั ว และความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
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บทที่ 6
การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 2 ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 3 ผลการประเมิน ร่างกลยุทธ์การลงทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 4 การน าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน ได้ แ ก่ จุ ดแข็ ง และจุด อ่ อ นของการลงทุ น ทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลจาก 3 แหล่งมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ผลการประเมินความ
ต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่ พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น (2) ผลการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (3) ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมีดังนี้
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ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
ภาครัฐ
ภาครัฐ
S1: การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีอย่าง
W1: เป้าหมายการลงทุนทางการศึกษาของ
เพียงพอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนการ
(PNImodified = -1.13 + การสัมภาษณ์)
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ มิติ
S2: ภาครัฐมีบทบาทนาและทาหน้าที่เป็นผู้
(การสัมภาษณ์)
ประสานหลักเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน W2: การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและ
ร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐขาด
(การสัมภาษณ์)
ความต่อเนื่อง ไม่ยืดหยุ่น และ
S3: ภาครัฐมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ไม่หลากหลายตามความต้องการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็น
(PNImodified = 0.50 + การสัมภาษณ์)
แหล่งทุนสาหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
W3: การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียน
(PNImodified = 0.23 + การสัมภาษณ์)
การสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้
S4: ภาครัฐมีเครื่องมือหรือมาตรการทางการเงิน
ได้มาตรฐานสมรรถนะสากลยังไม่
และภาษีอากรเพื่อใช้ในการจูงใจให้ทุกภาค
เพียงพอ (PNImodified = 0.52 +
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
การสัมภาษณ์)
การศึกษา (การสัมภาษณ์)
ภาคครัวเรือน
ภาคครัวเรือน
S1: ภาคครัวเรือนมีความพร้อมในการใช้จ่ายทาง W1: การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการที่
ของภาคครัวเรือน (การสัมภาษณ์)
ได้รับ (PNImodified = 0.31 + การสัมภาษณ์) W2: การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของภาค
S2: การลดหย่อยหรือการนาค่าใช้จ่ายทางการ
ครัวเรือนให้แก่สถาบันการศึกษาและ
ศึกษาไปหักในการคานวณภาษีเงินได้บุคคล
องค์กรการกุศล (PNImodified = 0.68 +
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
การสัมภาษณ์)
(การสัมภาษณ์)
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จุดแข็ง (S)
สถานประกอบการ
S1: สถานประกอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งในลักษณะที่ทากันเองและ
อาศัยหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา
จัดให้อย่างต่อเนื่อง (PNImodified = 0.49 +
การสัมภาษณ์)
S2: สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความ
พร้อมสามารถรับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานที่จริง (การสัมภาษณ์)
S3: การดาเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของสถานประกอบการ
(การสัมภาษณ์)

จุดอ่อน (W)
สถานประกอบการ
W1: การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
(PNImodified = 0.77 + การสัมภาษณ์)
W2: การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
การศึกษาของสถานประกอบการให้แก่
สถาบันการศึกษาและองค์กรการกุศล
(PNImodified = 0.72 + การสัมภาษณ์)
W3: การสนับสนุนและการให้ความสาคัญ
กับการวิจัยและการพัฒนาขีด
ความสามารถกาลังคนจากสถาน
ประกอบการ (PNImodified = 0.76 +
การสัมภาษณ์)

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
W1: การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
S1: เป็นแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผล
การพัฒนากาลังคนจากต่างประเทศ
กาไรให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กร
(PNImodified = 0.68 + การสัมภาษณ์)
การกุศล (PNImodified = 0.71 +
การสัมภาษณ์
ตารางที่ 67 ผลการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายในของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนโดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์จาก 3 แหล่ง พบว่าสอดคล้องกัน รายละเอียดมีดังนี้
1) การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1) การจัดสรรงบประมาณ
จากภาครั ฐมีอย่ างเพีย งพอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) ภาครัฐ มีบทบาทนาและทาหน้าที่เป็นผู้
ประสานหลักเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา (3) ภาครัฐมีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งทุนสาหรับผู้ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และ (4) ภาครัฐมีเครื่องมือหรือมาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพื่อใช้ในการจูงใจให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
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สาหรับจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริม สร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยของภาครัฐ ได้แก่ (1) เป้าหมายการลงทุนทางการศึกษาของ
ภาครัฐไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ มิติ (2) การจัดสรรงบประมาณ
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐขาดความต่อเนื่อง ไม่ยืดหยุ่น และ
ไม่หลากหลายตามความต้องการ และ (3) การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสมรรถนะสากลยังไม่เพียงพอ
2) การลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1) ภาคครัวเรือนมี
ความพร้อมในการใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการที่ได้รับ และ (2) การให้หักค่า
ลดหย่อยหรือการนาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาไปหักในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคล
สาหรับจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยของภาคครัวเรือน ได้แก่ (1) การมีส่ว นร่ว มในการลงทุนทาง
การศึ ก ษาของภาคครั ว เรื อ น และ (2) การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของภาคครั ว เรื อ นให้ แ ก่
สถาบันการศึกษาและองค์กรการกุศล
3) การลงทุน ทางการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1) สถาน
ประกอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในลักษณะที่ทากันเองและอาศัยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดให้อย่างต่อเนื่อง (2) สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อม
สามารถรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง และ (3)
การดาเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสถานประกอบการ
สาหรับจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยของสถานประกอบการ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
การศึ ก ษา (2) การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ การศึ ก ษาของสถานประกอบการให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการและองค์กรการกุศล และ (3) การสนับสนุนและการให้ความสาคัญกับการวิจัยและการ
พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนจากสถานประกอบการ
4) การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ เป็น
แหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนากาลังคนจากต่างประเทศ และจุดอ่อน ได้แก่ การ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรการกุศล
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1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน ผู้ วิจัย นาข้อมูลจาก 2 แหล่งมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ผลการวิเคราะห์
เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโอกาสและภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน และ (2) ผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนจาแนก
ตามผู้ลงทุนทางการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
โอกาส (O)
ภาวะคุกคาม (T)
ภาครัฐ
ภาครัฐ
O1: ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวิจัยและ T1: การชะลอตัวและความผันผวนทาง
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มการลงทุนและ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มประสิทธิการผลิตกาลังคนของประเทศ
(การสัมภาษณ์)
(การสัมภาษณ์)
T2: ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการศึกษา
O2: ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถ
ระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
กาลังคนโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการศึกษาของภาครัฐขาดการ
เพื่อให้ไทยมีบทบาทนาร่วมในอาเซียน
พัฒนา (การสัมภาษณ์)
(การสัมภาษณ์)
O3: การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและ
พัฒนากาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐาน
โดยองค์กรระหว่างประเทศ (การสัมภาษณ์)
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ตารางที่ 68 (ต่อ)
โอกาส (O)

ภาวะคุกคาม (T)

ภาคครัวเรือน
ภาคครัวเรือน
O1: การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาค
T1: การชะลอตัวและความผันผวนทาง
ครัวเรือนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทาง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การศึกษา (การสัมภาษณ์)
(การสัมภาษณ์)
O2: การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและ T2: ความสูญเปล่าของการลงทุนทาง
พัฒนากาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (การสัมภาษณ์)
โดยองค์กรระหว่างประเทศ (การสัมภาษณ์)
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
O1: การให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านโรงแรม T1: การชะลอตัวและความผันผวนทาง
และท่องเที่ยวจากนักลงทุนชาวต่างประเทศ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(การสัมภาษณ์)
(การสัมภาษณ์)
O2: การจูงใจทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้สถาน
T2: การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเชิงลึก
ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุน
และแรงงานระดับผู้บริหารซึ่งเป็นที่
ทางการศึกษา (การสัมภาษณ์)
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
O3: ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถ
และต่างประเทศ (การสัมภาษณ์ +
กาลังคนโดยเฉพาะทักษะด้าน
การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน)
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบทบาทนา
ร่วมในอาเซียน (การสัมภาษณ์)
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
O1: ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนากาลังคนในลักษณะ
เกื้อกูลกัน (การสัมภาษณ์)
O2: นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อและ
ฝึกอบรมในประเทศไทย (การสัมภาษณ์)

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
T1: การชะลอตัวและความผันผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(การสัมภาษณ์)
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ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนโดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง พบว่าสอดคล้องกัน รายละเอียดมีดังนี้
1) การลงทุ น ทางการศึ ก ษาของภาครั ฐ พบว่ า โอกาส ได้ แ ก่ (1) ประเทศไทยให้
ความสาคัญกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มการลงทุนและเพิ่มประสิทธิการผลิตกาลังคน
ของประเทศ (2) ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถกาลังคนโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้ไทยมีบทบาทนาร่วมในอาเซียน และ (3) การนามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและพัฒนา
กาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรระหว่างประเทศ
ภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และ (2) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการศึกษาระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของภาครัฐขาดการพัฒนา
2) การลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าโอกาส ได้แก่ (1) การจูงใจทาง
ภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคครัวเรื อนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา และ (2) การนา
มาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและพัฒนากาลังคนผ่ านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศ
ภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และ (2) ความสูญเปล่าของการลงทุนทางการศึกษา
3) การลงทุน ทางการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่าโอกาส ได้แก่ (1) การให้
ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านโรงแรมและท่องเที่ยวจากนักลงทุนชาวต่างประเทศ (2) การจูงใจทางภาษี
เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา และ (3) ภาครัฐมี
นโยบายยกระดับ ขีดความสามารถกาลั งคนโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้ ไทยมี
บทบาทนาร่วมในอาเซียน
ภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และ (2) การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเชิงลึกและแรงงานระดับผู้บริหารซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าโอกาส ได้แก่ (1)
ความเป็น หุ้ นส่ ว นทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าคด้านการพัฒนากาลั งคนในลั กษณะเกื้อกูลกัน และ (2)
นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อและฝึกอบรมในประเทศ
ไทย ส าหรั บ ภาวะคุกคาม ได้แก่ การชะลอตัว และความผั นผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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ตอนที่ 2 ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ข้อมูลผล
การวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และข้อมูลผลการวิเคราะห์ ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้ง 3 แหล่งไปกาหนดร่างกลยุทธ์
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ดังนี้
SO Strategy เป็ น การจั บ คู่ จุดแข็ ง (S) กับ โอกาส (O) เป็นสถานการณ์ที่ใช้จุ ดแข็งและ
โอกาสที่มีอยู่สร้างข้อได้เปรียบ
ST Strategy เป็นการจับคู่ จุดแข็ง (S) กับ ภาวะคุกคาม (T) เป็นความพยายามใช้จุดแข็งเพื่อ
เอาชนะหรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
WO Strategy เป็ นการจั บคู่ จุดอ่อน (W) กับ โอกาส (O) เป็นความพยายามที่จะลบล้ าง
จุดอ่อนและอาศัยโอกาสที่มีอยู่
WT Strategy เป็นการจับคู่จุดอ่อน (W) และภาวะคุกคาม (T) เป็นความพยายามที่จะแก้ไข
จุดอ่อนและภาวะคุกคามเพื่อสร้างจุดแข็งและโอกาส
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนในรูปแบบของ TOWS Matrix นาเสนอรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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ผลการร่ า งกลยุทธ์ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อ เสริ มสร้ า งขี ดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1)
ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดย
ภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยกาหนดเป็นกลยุทธ์รองได้ 9 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์การดาเนินมาตรการทาง
การเงิน และภาษี อากรเพื่อผลิตกาลั งคนฯ ก่อนเข้าทางาน (Pre-Services) ให้ ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (2) กลยุทธ์ก ารด าเนิ นมาตรการทางการเงิ น และภาษี อากรเพื่ อผลิ ต
กาลังคนฯ ระหว่างทางาน (In-Services) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (3) กลยุทธ์
การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ยื ด หยุ่ น แล ะ
หลากหลาย (4) กลยุทธ์การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน
(5) กลยุ ทธ์การแสวงหาความร่ ว มมือในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ก าลั ง คนฯ (6) กลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลั งคนฯ จากภาครัฐมาเป็นการลงทุนจากทุกภาคส่ วนของสั งคม (7) กลยุทธ์การ
ยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างการแข่งขันที่เป็น
ธรรม (8) กลยุทธ์การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาที่
บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และทรัพยากรทางการศึกษา และ (9) กลยุทธ์การ
จัดตั้ง “กองทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนฯ”
ทั้งนี้ กลยุทธ์รองทั้ง 9 กลยุทธ์ สามารถจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์หลักได้ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1)
กลยุทธ์การพลิกโฉมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและได้มาตรฐานสากล (2) กลยุทธ์การยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถกาลังคนฯ ให้ได้มาตรฐานสากล (3) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า
ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ และ (4) กลยุทธ์การบริหาร
และจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาและพัฒนาการวิจัย เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนฯ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการจาเป็น ผลการวิเคราะห์เนื้อหา
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมากาหนดเป็นกลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติตามกลุ่มกลยุทธ์
รองรายละเอียดมีดังนี้
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ตารางที่ 73 ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1)
กลยุทธ์หลัก
1) พลิกโฉมการ
ลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อผลิต
กาลังคนฯ ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ

1.1) ดาเนินมาตรการ 1.1.1) ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคลทั้งของ
ทางการเงินหรือภาษี
รัฐและเอกชนไปสู่การอุดหนุนด้านอุปสงค์
อากรเพื่อผลิต
(Demand Side Financing) ตามวาระ
กาลังคนฯ ก่อนเข้า
การปฎิรูปการศึกษาของประเทศ
ทางาน (Pre1.1.2) เพิม่ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลทั้งของรัฐ
Services) ให้
และเอกชนให้สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงและ
สอดคล้องกับความ
เชือ่ มโยงกับคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้
ต้องการของ
มาตรฐานสากล
ตลาดแรงงาน
1.1.3) ดาเนินมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้
สถานศึกษา (อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) ผลิต
กาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.1.4) ขยายการลงทุนทางการศึกษาเพื่อจัด
การศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมระหว่าง
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้น
เพื่อให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
1.1.5) ระดมทรัพยากรหรือเงินบริจาคเพื่อจัดตั้ง
เป็นกองทุนเงินให้เปล่าใช้สาหรับเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่
ด้อยโอกาสและยากจนแต่มีศักยภาพผ่าน
มาตรการจูงใจทางด้านภาษี
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กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
1.1.6) จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสาหรับ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาย
วิชาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ปวช.) ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้เรียนตามสิทธิ์
1.1.7) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่สามารถจ่าย
ค่าเล่าเรียนได้ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
1.1.8) เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการลดหย่อนภาษี
เพื่อจูงใจให้สถานประกอบการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
แก่นักเรียน/นักศึกษาในระบบทวิภาคีหรือ
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
1.1.9) เพิ่มจานวนเงินลดหย่อนภาษีการศึกษาของ
บุตรที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาตามจานวนเงินที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเพื่อส่งเสริมให้คนเข้ารับ
การศึกษาขั้นสูงทั้งในระดับอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ

1.2) ดาเนินมาตรการ 1.2.1) จูงใจให้สถานประกอบการเร่งดาเนินการ
ทางการเงินหรือภาษี
ฝึกอบรมแรงงานไร้ฝีมือเพื่อเพิ่มขีด
อากรเพื่อผลิต
ความสามารถสามารถและลดการจ้าง
กาลังคนฯ ระหว่าง
แรงงานไร้ฝีมือลงและนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทางาน (In-Services)
จากการสูญเสียเวลาทางานของผู้เข้ารับ
ให้สอดคล้องกับความ
การฝึกมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี
ต้องการของ
ประจาปี
ตลาดแรงงาน
1.2.2) ดาเนินมาตรการทางการเงิน (เงินกู้ดอกเบี้ย
ต่า) ให้ผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานกู้เพื่อเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อสอบและปรับระดับทักษะ
ของตนเองรองรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
อาเซียนโดยผ่อนชาระเงินกู้ผ่านระบบการ
เสียภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีค่าจ้างเพิ่มขึ้น
1.2.3) ให้สิทธิพิเศษหรือผ่อนคลายกฎระเบียบใน
การอนุญาตให้ผู้สอนจากต่างประเทศเพื่อ
สร้างบุคลากรวิชาชีพในทักษะระดับสูงหรือ
ทักษะเฉพาะทางให้มากยิ่งขึ้น
1.2.4) พิจารณาให้ค่าลดหย่อนการศึกษาเพิ่มเติมใน
กรณีผู้มีเงินได้ด้วยตัวเองเข้าศึกษาต่อ
โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเพดาน
ที่รัฐกาหนด
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2) ยกระดับการ
ลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
กาลังคนฯ ให้ได้
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ

2.1) สนับสนุน
2.1.1) สนับสนุนให้สถานศึกษาจ้างครู อาจารย์
งบประมาณเพื่อ
นักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อทาหน้าที่เป็นครู/
พัฒนาครูและบุคลากร
อาจารย์ นักวิจัยที่ผ่านการับรองจาก
ทางการศึกษาใน
หน่วยงานเฉพาะของรัฐเพื่อรองรับการเป็น
รูปแบบที่ยืดหยุ่นและ
ศูนย์กลางด้านการศึกษาและฝึกอบรม
หลากหลาย
ในภูมิภาค
2.1.2) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครูในรูปแบบ
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียน ได้แก่ ฝึกอบรมตัวต่อตัว
ฝึกอบรมออนไลน์ และฝึกอบรมผ่านสื่อ
ประสมอื่นๆ
2.1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถาน
ประกอบการหรือสมาคมวิชาชีพที่มี
ศักยภาพและความพร้อมรับครู อาจารย์
เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้ตาม
มาตรฐานสากล
2.1.4) สนับสนุนให้สถานประกอบการส่งพนักงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากลมา
เป็น “ครูกิตติมศักดิ”์ ให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ในสถานศึกษา
2.2) ลงทุนพัฒนา
2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษา
หลักสูตร สื่อการเรียน
ลงทุนทางการศึกษาเปิดสอนหลักสูตร
การสอน และการวัด
นานาชาติหรือโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ
ประเมินผลผู้เรียน
2.2.2) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมที่มี
ความหลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2.3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบเพื่อใช้วัดและประเมินผลสมรรถนะ
กาลังคนตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
สากล
2.2.4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
เพื่อการทดสอบ วัดและประเมินผล
2.3.1) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่เข้ามาลงทุนหลักด้าน
Hotel Services ในประเทศไทยเพื่อนา
เทคโนโลยีและทักษะด้านการให้บริการ
มาปรับใช้กับสถานศึกษาในประเทศไทย
2.3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษากับ
อุดมศึกษา) ร่วมกับสถานสถาน
ประกอบการในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะ และทรัพยากรทางการศึกษา
2.3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมลงทุน
ทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
ในภูมิภาค
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3.1) เปลี่ยนกระบวน 3.1.1) ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ
ทัศน์การลงทุนทาง
ผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการที่
การศึกษาเพื่อ
ได้รับซึ่งเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐาน
เสริมสร้างขีด
ขั้นต่าที่รัฐกาหนด
ความสามารถ
3.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังกันของ
กาลังคนฯ จากภาครัฐ
ภาคเอกชนดาเนินโครงการรับผิดชอบ
เป็นจากทุกภาคส่วน
ต่อสังคม CSR ที่มีศักยภาพและเกิดความ
ของสังคม
ต่อเนื่อง
3.1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและ
กระตุ้นให้เกิดภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา
(อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) ภายใต้
แนวทางการร่วมรับผิดชอบ
(Accountability)
3.1.4) ดาเนินนโยบายและกาหนดเป้าหมายการ
ลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนเพื่อภาคเอกชน
สามารถประเมินความสามารถของตนเอง
ในการเข้าร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตามความต้องการ
3.1.5) จัดตั้งหน่วยประสานการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ประสานงานระหว่างภาครัฐ-ภาครัฐ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน และเอกชน-เอกชน
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3.2) ยกระดับ
3.2.1) วางระบบการกากับดูแลและตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพการ
การใช้งบประมาณทางการศึกษาให้เกิด
ลงทุนทางการศึกษา
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยเสริม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อานาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
และสร้างแข่งขันที่เป็น 3.2.2) กากับ ดูแลความแตกต่างของค่าเล่าเรียน
ธรรม
ค่าธรรมเนียม และสิ่งอานวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนต้องสะท้อนถึงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการทางการศึกษา
3.2.3) สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อ
ดาเนินโครงการลดความสูญเปล่าในการ
ลงทุนทางการศึกษา
3.2.4) ให้สัมปทาน (Privatization) สถาน
ประกอบการหรือสมาคมวิชาชีพที่มี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามาบริหารและ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเพื่อ
พัฒนากาลังคนวิชาชีพให้ได้ตามที่สถาน
ประกอบการคาดหวังโดยรับผลประโยชน์
เป็นค่าจ้างและลดหย่อนทางด้านภาษี
3.2.5) สนับสนุนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) ในสถานประกอบการ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ
ระหว่างทางาน
3.2.6) สนับสนุนการใช้ระบบการให้รางวัลหรือ
โบนัสแก่กาลังคนฯ ที่เอาใจใส่ต่อคุณภาพ
และความเป็นเลิศ
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3.2.7) สนับสนุนการจ่ายค่าตอบตามความรู้ ทักษะ
และความสามารถที่พนักงานมี
(Competency-based pay) ไม่ได้ให้ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานนั้นๆ
3.2.8) ยกเว้นการเก็บภาษีโรงเรือนสาหรับ
สถานศึกษาเอกชนเพื่อปฏิบัติต่อผู้จัดการ
ศึกษาภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่เลือก
ปฏิบัติและสถานศึกษาเอกชนสามารถ
แข่งขันกับสถานศึกษาราชการได้มากขึ้น
3.2.9) ขยายเพดานการให้หักค่าลดหย่อนหรือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในการคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพื่อจูงใจให้ประชาชนและสถาน
ประกอบการมีการบริจาคเงินและทรัพย์สิน
มากขึ้นแก่สถานศึกษา
3.2.10) สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) “โรงแรมในโรงเรียน”
โดยให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางและ
เอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมมาร่วม
ลงทุน ร่วมแชร์งบประมาณ ประสบการณ์
และความรู้ด้านธุรกิจ
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4.1) บริหารและ
4.1.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา
จัดการระบบ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูลและ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทาง
สารสนเทศการลงทุน
การศึกษา
ทางการศึกษาที่บูรณา 4.1.2) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การและเชื่อมโยงกับ
สารสนเทศด้านการลงทุนทางการศึกษาที่
ระบบการวัด
บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัด
ผลสัมฤทธิ์และ
ผลสัมฤทธิแ์ ละทรัพยากรทางการศึกษา
ทรัพยากรทางการ
4.1.3) เปิดเผยฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุน
ศึกษา
ทางการศึกษาต่อสาธารณะชนทราบใน
ระดับที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
4.1.4) นาฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทาง
การศึกษาไปใช้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย
การวางหลักเกณฑ์การอุดหนุนและจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาตามหลัก
Demand side financing
4.1.5) ขยายผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ
4.2) จัดตั้ง “กองทุน 4.2.1) ผลักดันโครงการจัดตั้ง “กองทุนวิจัยและ
วิจัยและพัฒนา
พัฒนานวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษา
นวัตกรรมการลงทุน
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน”
ทางการศึกษาเพื่อ
บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เสริมสร้างขีด
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ
4.2.2) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจาก
กาลังคนฯ”
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อม
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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4.2.3) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการโดยองค์กร
ภาคเอกชนโดยภาครัฐมีหน้าที่เพียง
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 3 ผลการประเมิน ร่ างกลยุทธ์ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างขีดความสามารถ
ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น
(ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1)
3.1) การประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1
ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1) ตามตารางที่ 6.23
พบว่าประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง 47 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ผู้วิจัยดาเนินการ
ประเมินร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่ พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น (ร่ า งกลยุท ธ์ ฯ ที่ 1) ผลการประเมิ นความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 74 ผลการประเมินร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่าง
กลยุทธ์ฯ ที่ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก
ความ
ความ
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
(ความถี่)
(ความถี่)
1) พลิกโฉมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนฯ
4
4
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาขีด
5
4
ความสามารถกาลังคนฯ ให้ได้มาตรฐานสากล
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ตารางที่ 74 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก
3) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ
4) บริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุน
ทางการศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนฯ

ความ
เหมาะสม
(ความถี่)
5

ความ
เป็นไปได้
(ความถี่)
5

4

4

ตารางที่ 74 ผลการประเมินร่ างกลยุทธ์ การลงทุ นทางการศึกษาเพื่อ เสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกล
ยุทธ์ฯ ที่ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ รายละเอียดมีดังนี้
ผลการประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ด้านความเหมาะสมของกลยุทธ์หลัก พบว่ากลยุทธ์
การยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถกาลังคนฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และ
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนฯ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์การพลิกโฉมการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และกลยุทธ์การบริหาร
และจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาและพัฒนาการวิจัย เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนฯ
ผลการประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ด้านความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก พบว่ากลยุทธ์
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดความสู ญ เปล่ า ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนฯ มีความเป็นไปได้สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารและจัดการ
ระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศการลงทุ น ทางการศึ ก ษาและพั ฒ นาการวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนฯ กลยุทธ์การยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
กาลังคนฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และกลยุทธ์การพลิกโฉมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนฯ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ส าหรั บ ผลการประเมิ น ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกล
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ยุทธ์ฯ ที่ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รองนาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียงดังนี้
ตารางที่ 75 ผลการประเมินร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
(ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รอง
ความ
ความ
กลยุทธ์รอง
เหมาะสม เป็นไปได้
(ความถี่)
(ความถี่)
1) ดาเนินมาตรการทางการเงินหรือภาษีอากรเพื่อผลิต
4
3
กาลังคนฯ ก่อนเข้าทางาน (Pre-Services) ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ดาเนินมาตรการทางการเงินหรือภาษีอากรเพื่อผลิต
4
4
กาลังคนฯ ระหว่างทางาน (In-Services) ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5
5
ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
4) ลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัด
4
3
ประเมินผลผู้เรียน
5) แสวงหาความร่วมมือในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
5
5
ขีดความสามารถกาลังคนฯ
6) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
4
3
ความสามารถกาลังคนฯ จากภาครัฐมาเป็นจากทุกภาคส่วนของ
สังคม
7) ยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริมการมี
4
4
ส่วนร่วม และสร้างแข่งขันที่เป็นธรรม
8) บริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทาง
5
4
การศึกษาที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์
และทรัพยากรทางการศึกษา
9) จัดตั้ง “กองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการลงทุนทาง
5
5
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ”
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ตารางที่ 75 ผลการประเมินร่ างกลยุทธ์ การลงทุ นทางการศึกษาเพื่อ เสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกล
ยุทธ์ฯ ที่ 1) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รองโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ พบว่าโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ รายละเอียดมีดังนี้
ผลการประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ด้านความเหมาะสมของกลยุทธ์รอง พบว่ากลยุทธ์การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
กลยุทธ์การแสวงหาความร่วมมือในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ
กลยุทธ์การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาที่บูรณาการ
และเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และทรัพยากรทางการศึกษา และกลยุทธ์การจัดตั้ง “กองทุน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้า งขีดความสามารถกาลังคนฯ” มีความ
เหมาะสมสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์การดาเนินมาตรการทางการเงินหรือภาษีอากรเพื่อผลิ ต
กาลังคนฯ ก่อนเข้าทางาน (Pre-Services) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์
ดาเนิน มาตรการทางการเงินหรื อภาษีอากรเพื่อผลิ ตกาลั งคนฯ ระหว่า งทางาน (In-Services) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์การลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลผู้เรียน กลยุทธ์การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนฯ จากภาครัฐมาเป็นจากทุกภาคส่วนของสังคม และกลยุทธ์การยกระดับ
ประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างแข่งขันที่เป็นธรรม
ผลการประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ด้านความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รอง พบว่ากลยุทธ์การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
และกลยุ ทธ์การแสวงหาความร่ว มมือในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนฯ มีความเป็นไปได้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์การดาเนินมาตรการทางการเงินหรือ
ภาษีอ ากรเพื่ อผลิ ต กาลั ง คนฯ ระหว่ างทางาน (In-Services) ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
สร้างแข่งขันที่เป็นธรรม กลยุทธ์การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และกลยุทธ์
การลงทุนทางการศึกษาที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และทรัพยากรทางการ
ศึกษา กลยุ ทธ์ก ารดาเนินมาตรการทางการเงินหรือภาษีอากรเพื่อผลิตกาลั งคนฯ ก่อนเข้าทางาน
(Pre-Services) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์การลงทุนพัฒนาหลักสูตร
สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน กลยุทธ์การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนฯ จากภาครัฐมาเป็นจากทุกภาคส่วนของสังคม
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สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างกลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1) มีดังนี้
1) ปรับ การเรี ยงลาดับข้อความและปรับปรุงคาที่ใช้ในแต่ละกลยุทธ์ทั้งกลยุทธ์หลั ก
กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติให้มีความน่าสนใจ เด่นชัด กระชับ สื่อความหมายมาก
ยิ่งขึ้น
2) ใช้คาศัพท์ทางวิชาการและศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์มากจนเกิ นไปส่งผลให้การ
สื่อถึงผู้อ่านและผู้ ที่จะน าไปปฏิบั ติเข้าใจได้ยากควรมีการขยายความเพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นและ
ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม
3) ข้ อ ความในกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ แนวทางปฏิ บั ติ ค วรให้ แ ตกต่ า งจากแนวปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
สังเคราะห์เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
4) พิจารณาความสอดคล้องและสื่อไปในทิศทางเดียวกันของกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง
และกลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่าง
กลยุทธ์ฯ ที่ 1) ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเป็นร่างกล
ยุทธ์ฯ ที่ 2 เข้าสู่กระบวนการประเมินด้วยวิธีประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่อไป
3.2) การประเมินร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 2
การประเมิ น ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 2) โดย
ใช้ ก ระบวนการประชุ ม สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) กั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้
1) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความครอบคลุมแต่กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติบาง
ประเด็น ยังขาดความเป็นเชิงรุก บางกลยุทธ์มีขอบเขตที่กว้างเกินไปควรปรับให้ล งลึกไปถึงระดับ
ปฏิบัติ
2) กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติบางกลยุทธ์เป็นวิธีการที่ภาครัฐและสถานประกอบการ
ปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จด้วยติดขัดที่ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3) กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติบางกลยุทธ์เป็นขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติมากกว่าควร
ตัดหรือยุบรวมเพื่อให้เป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์
4) ปรั บ การเรี ย งล าดั บ ข้ อ ความและเน้ น ค าส าคั ญ ในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่ การฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานที่จริง การฝึกประสบการณ์จากตรง และการกระจายอานาจ
5) ควรขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมในบางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
และไม่ก่อให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อน
ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ร่าง
กลยุทธ์ฯ ที่ 2) ตามผลการประเมินด้วยกระบวนการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 3 เสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป
กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน พบว่าประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 9
กลยุทธ์รอง และ 45 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 76 ร่างกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

1) ยกระดับการลงทุนทาง
1.1) ดาเนินมาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพื่อผลิต
การศึกษาเพื่อผลิตและ
และพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
พัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ไทยก่อนเข้าทางาน (Pre-Services) ให้สอดคล้องกับ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ไทยให้สอดคล้องกับความ 1.2) ดาเนินมาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพื่อผลิต
ต้องการของตลาดแรงงาน
และพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยระหว่างทางาน (In-Services) ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ยกระดับการลงทุนทาง
2.1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ทางการศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักใน
ขีดความสามารถกาลังคน
รูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ 2.2) ลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
พักของไทยให้ได้
และการวัดประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยว
มาตรฐานสากล
สาขาที่พัก

กลยุทธ์ระดับ
แนวทางปฏิบัติ
9 แนวทาง

4 แนวทาง

4 แนวทาง

4 แนวทาง
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ตารางที่ 76 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

2.3) แสวงหาความร่วมมือในการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
3) เพิ่มประสิทธิภาพและลด 3.1) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
ความสูญเปล่าของการ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากภาครัฐเป็นจากทุก
เสริมสร้างขีด
ภาคส่วนของสังคม
ความสามารถกาลังคน
3.2) ยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างการแข่งขันที่เป็น
พักของไทย
ธรรม
4) ส่งเสริมและสนับสนุน
4.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทาง
นวัตกรรมการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยที่บูรณาการและ
ขีดความสามารถกาลังคน
เชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และทรัพยากร
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
ทางการศึกษา
พักของไทย
4.2) จัดตั้ง “กองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย”

กลยุทธ์ระดับ
แนวทางปฏิบัติ
3 แนวทาง

5 แนวทาง

9 แนวทาง

4 แนวทาง

3 แนวทาง

347
ตอนที่ 4 นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผู้วิจัยนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์
รอง และ 45 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 77 กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลยุทธ์หลัก
1) ยกระดับการ
ลงทุนทางการศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
1.1) ดาเนินมาตรการ 1.1.1) ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ทางการเงินและภาษี
สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขา
อากรเพื่อผลิตและ
ที่พกั จากเดิมจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือ
พัฒนากาลังคน
สถานศึกษา (Supply Side Financing)
วิชาชีพท่องเที่ยว
ไปสูด่ า้ นอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน (Demand Side
สาขาที่พักของไทย
Financing) ในสัดส่วนที่เหมาะสม1
ก่อนเข้าทางาน (Pre- 1.1.2) เพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่นักเรียน/นักศึกษา
Services) ให้
หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พกั ทั้งของรัฐและ
สอดคล้องกับความ
เอกชน2 ที่สะท้อนคุณภาพมาตรฐาน
ต้องการของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความแตกต่าง
ตลาดแรงงาน
ของคุณลักษณะสถานศึกษาและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม
1.1.3) ดาเนินมาตรการการเงินทางการศึกษา3
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
(อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) ผลิตและพัฒนา
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ในสาขาที่สถานศึกษานั้นๆ มีความเชี่ยวชาญ
1.1.4) ขยายการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)4 หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พัก
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อความ
ครอบคลุม สอดคล้อง และได้มาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตารางที่ 77 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
1.1.5) ระดมทรัพยากรหรือเงินบริจาคจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง5 เพื่อจัดตั้งกองทุนเงินให้เปล่าสาหรับ
ใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา
หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พกั ที่ด้อยโอกาส
และยากจนแต่มีศักยภาพและมีความสามารถ
ในการเรียนผ่านมาตรการจูงใจทางด้านภาษี6
1.1.6) จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสาหรับผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานสายอาชีพ
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.) หลักสูตร
การท่องเที่ยวสาขาที่พักที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในส่วนทีน่ อกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้เรียนตามสิทธิ์7
1.1.7) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาทีพ่ ัก
ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านกองทุน
เงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตที่ผู้เรียน
ต้องชาระคืนในอัตราก้าวหน้าตามความสามารถ
ในการหารายได้ในอนาคตของผูก้ ู้ยืมเงินเมื่อ
มีงานทา มีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด8
1.1.8) เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามมาตรการลดหย่อนภาษี9 เพื่อจูงใจให้สถาน
ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ แก่นักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักในระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
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ตารางที่ 77 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
1.1.9) ปรับปรุงการหักลดหย่อนภาษีการศึกษาของบุตร
ที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา10
ให้สอดคล้องกับสถานการเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยอย่างน้อยทีส่ ุดควรปรับเพิ่ม
ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศ
1.2) ดาเนินมาตรการ 1.2.1) จูงใจให้สถานประกอบการเร่งดาเนินการฝึกอบรม
ทางการเงินและภาษี
และลดลดการจ้างบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
อากรเพื่อผลิตและ
สาขาที่พักของไทยที่ไร้ฝีมือและนาค่าใช้จ่ายที่
พัฒนากาลังคน
เกิดขึ้นจากการสูญเสียเวลาทางานของผู้เข้ารับ
วิชาชีพท่องเที่ยว
การฝึกมาหักเป็นค่าใช้จา่ ยในการเสียภาษี
สาขาที่พักของไทย
ประจาปี11
ระหว่างทางาน (In- 1.2.2) ดาเนินมาตรการทางการเงิน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่า)
Services) ให้
ให้บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยที่
สอดคล้องกับความ
อยู่ในตลาดแรงงานกู้เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
ต้องการของ
สอบและปรับระดับทักษะของตนเองรองรับ
ตลาดแรงงาน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียนโดยผ่อนชาระเงินกู้
ผ่านระบบการเสียภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีค่าจ้างเพิ่มขึ้น
1.2.3) ให้สิทธิพิเศษหรือผ่อนคลายกฎระเบียบในการ
อนุญาตให้ผู้สอนหรือครูฝึกจากต่างประเทศเพื่อ
สร้างบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยในทักษะระดับสูงหรือทักษะเฉพาะทางให้
มากยิ่งขึ้น
1.2.4) พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการให้ค่าลดหย่อนภาษี
ของผู้มีเงินได้ด้วยตัวเองเข้าศึกษาต่อโดยเฉพาะ
ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักโดยให้หักค่าลดหย่อนตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินเพดานที่รัฐต้องกาหนดซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานของผู้มีเงินได้12
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2) ยกระดับการ
ลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยให้ได้
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์รอง
2.1) สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น
และหลากหลาย

2.2) ลงทุนพัฒนา
หลักสูตร สื่อการ
เรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
2.1.1) จ้างครู อาจารย์ นักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อทาหน้าที่
เป็นครู/อาจารย์ นักวิจัยในสถานศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักโดยผ่าน
หน่วยงานเฉพาะ (One Stop Service)
ของภาครัฐที่ทาหน้าที่ให้บริการและอานวยความ
สะดวกกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นครู/อาจารย์
และนักวิจัยในสถานศึกษา
2.1.2) จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาครู
ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และตามตาม
ความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ ฝึกอบรมตัวต่อ
ตัว ฝึกอบรมออนไลน์ และฝึกอบรมผ่านสื่อ
ประสมอื่นๆ เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับผู้ประกอบการ
2.1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจ13 ให้สถาน
ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมรับครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปฝึก
ประสบการณ์และเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพทีไ่ ด้
มาตรฐานสากลและสามารถนาไปประกอบการ
เลื่อนวิทยฐานะของครูได้
2.1.4) สนับสนุนให้สถานประกอบการส่งพนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวสาขาที่
พักในระดับสากลมาเป็น “ครูกิตติมศักดิ์หรือครู
พี่เลี้ยง” ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนครู อาจารย์ในสถานศึกษา
2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน
อาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมนาร่อง
เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักเป็น
หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษาและ
ขยายแนวคิดดังกล่าวสูส่ ถาบันการศึกษาอื่นที่มี
ความพร้อมต่อไป
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กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
2.2.2) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม14
หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พกั ตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนที่มีความหลากหลายและง่าย
ต่อการเข้าถึงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบเพื่อใช้วัดและประเมินผลสมรรถนะ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตาม
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
2.2.4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาทีพ่ ัก
เพื่อการทดสอบ วัด และประเมินผล
2.3) แสวงหาความ 2.3.1) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะ
ร่วมมือในการลงทุน
ประเทศที่เข้ามาลงทุนหลักด้าน Hotel Services
ทางการศึกษาเพื่อให้
ในประเทศไทยเพื่อนาเทคโนโลยี ทักษะด้านการ
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการ และการวิจัยมาปรับใช้กับการพัฒนา
การพัฒนากาลังคน
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง 2.3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
อาเซียน
สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษากับอุดมศึกษา)
ร่วมกับสถานสถานประกอบการในเชิงพื้นที่และ
ระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ
และร่วมแชร์ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน
2.3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมลงทุนทางการ
ศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางร่วมในการพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของภูมิภาค
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3) เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความสูญ
เปล่าของการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย

กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
3.1) เปลี่ยนกระบวน 3.1.1) ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เรียน
ทัศน์การลงทุนทาง
(ผู้ปกครอง) หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พัก
การศึกษาเพื่อ
ตามตามอัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการ
เสริมสร้างขีด
เรียน ค่าบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่
ความสามารถ
ได้รับเกินกว่าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่าที่รัฐ
กาลังคนวิชาชีพ
กาหนดตามอัตราทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บเพื่อ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ให้สถานศึกษามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับ
ของไทยจากภาครัฐ
นามาใช้เพื่อการจัดการศึกษานอกเหนือจากเงิน
เป็นจากทุกภาคส่วน
ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ15
ของสังคม
3.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของสถาน
ประกอบการประเภทที่พักดาเนินโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ที่มีศักยภาพและเกิด
ความต่อเนื่อง
3.1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษี16 เพื่อจูงใจและกระตุ้น
ให้เกิดภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา (อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา) ภายใต้แนวทางการร่วมรับผิดชอบ
(Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของ
บริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
3.1.4) ดาเนินนโยบายและกาหนดเป้าหมายการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
โดยภาครัฐให้ชัดเจนเพื่อภาคเอกชนได้ประเมิน
ศักยภาพของตนเองและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
หุ้นส่วนตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดโครงการซึ่งจะตรง
ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่
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3.2) ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ลงทุนทางการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และสร้างการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
3.1.5) จัดตั้งหน่วยประสานการลงทุนทางการศึกษา17
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และประสานงานระหว่างภาครัฐ-ภาครัฐ ภาครัฐภาคเอกชน และเอกชน-เอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.1) วางระบบการกากับดูแลและตรวจติดตามการ
ใช้งบประมาณทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพโดยการเข้ามามีสว่ นร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย18
3.2.2) กากับ ดูแลความแตกต่างของค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียม และสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ผู้เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักต้อง
สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
การศึกษาที่ผู้เรียนพึงได้รับโดยมีหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้กากับ
3.2.3) สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อดาเนิน
โครงการลดความสูญเปล่าในการลงทุนทาง
การศึกษา19 หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย
3.2.4) ให้สัมปทาน (Privatization) สถานประกอบการ
หรือสมาคมวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักที่มี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามาบริหารและ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนา
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักให้ได้ตามที่
สถานประกอบการคาดหวังโดยรับผลประโยชน์
เป็นค่าจ้างและลดหย่อนทางด้านภาษี20
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3.2.5) สนับสนุนให้สถานประกอบการสร้างระบบ
การสอนงาน (Coaching) และระบบการเป็น
พี่เลี้ยง (Mentoring)21 เพื่อถ่ายโอนความรู้
เกี่ยวกับการฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะใน
การทางานซึ่งจะเป็นระบบที่สามารถลดต้นทุน
การลงทุนทางการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่
สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบพิจารณา
จ่ายค่าตอบแก่บุคลากรตามสมรรถนะ ได้แก่
ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่พนักงาน
ในสถานประกอบการนัน้ ๆ มี (Competencybased pay)
3.2.7) ปฏิบัติต่อผู้จัดการศึกษา (สถานศึกษา) เอกชน
ภายใต้กฎ กติกา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
สถานศึกษาของรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้
สถานศึกษาเอกชนสามารถแข่งขันในการผลิต
และพัฒนาผลิตกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2.8) ขยายเพดานการให้หักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาในการคานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพื่อจูงใจให้
ประชาชนและสถานประกอบการมีการบริจาค
เงินและทรัพย์สินมากขึ้น22
3.2.9) สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) “โรงแรมในโรงเรียน” โดยให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางและเอกชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมมาร่วมลงทุน ร่วมแชร์
งบประมาณ ประสบการณ์ และความรู้ด้านธุรกิจ
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ตารางที่ 77 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก
4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนนวัตกรรม
การลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย

กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
4.1) พัฒนาระบบ
4.1.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายทางการศึกษาเพื่อใช้
ฐานข้อมูลและ
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการลงทุน
และสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
ทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
เสริมสร้างขีด
ท่องเทีย่ วสาขาที่พักของไทย
ความสามารถ
4.1.2) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
กาลังคนวิชาชีพ
สารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาที่บูรณาการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
และเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และ
ของไทยที่บูรณาการ
ทรัพยากรทางการศึกษา
และเชื่อมโยงกับ
4.1.3) เปิดเผยฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุน
ระบบการวัด
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์และ
กาลังคนวิชาชีพท่องเทีย่ วสาขาที่พักของไทย
ทรัพยากรทางการ
ต่อสาธารณะชนทราบในระดับที่ไม่ละเมิดสิทธิ
ศึกษา
ส่วนบุคคล
4.1.4) นาฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทาง
การศึกษาไปใช้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย
การวางหลักเกณฑ์การอุดหนุนและจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว
สาขาที่พักตามหลัก Demand side financing
4.2) จัดตั้ง “กองทุน 4.2.1) ผลักดันโครงการจัดตั้ง “กองทุนวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
นวัตกรรมการลงทุน
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ทางการศึกษาเพื่อ
ที่พักของไทย” บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างขีด
การพัฒนาของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ
4.2.2) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคเอกชน
กาลังคนวิชาชีพ
ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของไทย”
4.2.3) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการกองทุนฯ โดยองค์กร
ภาคเอกชน ภาครัฐมีหน้าที่เพียงประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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1

เพือให้เกิดการปรับเปลียนระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรการท่องเทียว
สาขาทีพักจากด้านอุปทานไปสู่ด้านอุปสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจ่าเป็นต้องก่าหนดแผนและขั้นตอนการ
เปลี ยนผ่ า นระบบการจั ด สรรเงิ น เพื อไม่ ใ ห้ ส ถานศึก ษาได้ รับ ผลกระทบและเป็ น การเปิ ด โอกา สให้
สถานศึกษาได้มีระยะเวลาในการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีค่านึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และ
ด่าเนินการทดลองน่าร่องกับสถานศึกษาทีสามารถปรับเข้าสู่ระบบการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ
ดังกล่าว

2

งบประมาณที รั ฐ จั ด ให้ ส ถานศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประเภทอาชี ว ศึ ก ษา ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียวยังไม่เพียงพอ (เจียง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ,
2557) ดังนั้น รัฐควรถือเป็นนโยบายทีจะต้องหาทางสนับสนุนงบประมาณเพือจัดการศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเทียวสาขาทีพักและควรปรับอัตราของเงินค่าใช้จ่ายต่อหัวทีรัฐจัดสรรให้กับสถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนตามระดับเงินเฟ้อทีสูงขึ้นตามสภาวะของเงินและสภาพเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไป

3

มาตรการการเงินทางการศึกษา ได้แก่ การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา การจัดสรรเงิน
ผ่านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน ทุนการศึกษา การจัดสรรเงินสมทบ การให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่า โดยมีตัวชี้วัด
ทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และ/หรือผลกระทบ เพือก่ากับการด่าเนินงานของสถานศึกษาเพือจัดหลักสูตรให้
มีความเชียวชาญเฉพาะด้านในสาขานั้นๆ

4

การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาแบบทวิ ศึ ก ษา คื อ การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ป วช.)
ในโรงเรียนมัธยม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5

ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สถานประกอบการ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
มูลนิธิ องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอืนๆ

6

รัฐสามารถใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครืองมือในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพือ
การศึกษาจากภาคครัวเรือน สถานประกอบการ สถาบัน /องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การบริ จ าคเพื อเป็ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ เ รี ย นที ด้ อ ยโอกาส/ยากจน เพื อให้ ผู้ เ รี ย นที มี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพทีมีอยู่โดยไม่มี
ข้อจ่ากัดด้านการเงิน

357
7

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) เป็นการศึกษาทีไม่ใช่ภาคบังคับแต่รัฐก็ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุนรายหัวตามตัวผู้เรียนทีสะท้อนคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ากว่าขั้น
ต่าทีรัฐก่าหนด ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการหรือสิงอ่านวย
ความสะดวกอืนได้ทีให้แก่ผู้เรียนในอัตราทีสูงกว่าเงินอุดหนุนรายหัวทีรัฐให้การอุดหนุน ส่าหรับผู้เรียนที
ด้อยโอกาส/ยากจนแต่มีศักยภาพและความสามารถในการเรียน สามารถรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
จากทุกภาคส่วนของสังคม

8

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาทีจัดการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น
การศึกษาที ผู้เรีย นได้ รับ ประโยชน์ จากการศึกษามากกว่ าสั งคมโดยรวมได้รับ ผู้ เรียนควรมีส่ วนร่ว ม
รับภาระค่าใช้จ่ายทีสะท้อนต้นทุน เพือให้ผู้เรียนทีมีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน รัฐควรให้การช่วยเหลือผ่าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมทีผูกกับรายได้ในอนาคตของผู้กู้ยืม เมือมีงานท่า มีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่าในอนาคต

9

รัฐสามารถด่าเนินนโยบายภาษีอากรเป็นสิงจูงใจ (Incentive) ให้เกิดการระดมทรัพยากรหรือการลงทุน
ทางการศึกษาโดยภาคเอกชนเพือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาของภาครัฐโดย
ภาครัฐสามารถใช้นโยบายลดหรือยกเว้นภาษีอากรทีเกียวข้องกับการศึกษา

10

รั ฐ สามารถด่ า เนิ น มาตรการภาษี อ ากรเพื อบรรเทาภาระด้ า นการศึ ก ษาโดยการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา ควรพิจารณาให้ค่าลดหย่อนภาษีการศึกษาเพิมเติมตาม
จ่านวนเงินทีสอดคล้องกับความเป็นจริงเพือเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเข้ ารับการศึกษาขั้นสูงทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษาซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้ศึกษาในอนาคตและ
ต่อส่วนรวมในท้ายทีสุด

11

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีมีค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจ้างของ
ตนเอง และภาษีเงิน ได้ส่าหรับเงินได้ของผู้ด่าเนินการฝึกทีได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้า
ท่างานเพือประโยชน์ของกิจการของผู้ด่าเนินการฝึกสามารถน่ามายกเว้นภาษีเป็นจ่านวนร้อยละ 100
(พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 437 มาตรา 5)

12

รัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาความรู้ ความช่านาญของตนเองเพือประโยชน์ใน
หน้ า ทีการงานโดยการยกเว้น หรือลดหย่ อนภาษีเงิ นได้ ส่า หรับค่า ใช้ จ่ ายที เกียวข้องกับ การศึกษาใน
สถานศึกษาและหลักสูตรทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ

13

อ้างแล้ว ตาม 9
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การจั ดหาวั สดุ อุป กรณ์ เพื อการศึกษา แบบเรีย น ต่า รา หนั ง สื อทางวิช าการ สื อและเทคโนโลยี เพื อ
การศึ ก ษา ตลอดจนวั ส ดุ อื นๆ ที เกี ยวข้ อ งกั บ การศึ ก ษาให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาตามที รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังก่า หนดสามารถน่า มาหักค่าลดหย่อนได้ เป็นจ่ านวน 2 เท่าของรายจ่า ยทีจ่า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการศึกษาแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลักจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนรายการอืนๆ แล้ว (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 420 มาตรา 3)
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ผู้เรียนเป็นผู้ทีได้รับประโยชน์จากบริการการศึกษาทีสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนซึงเกินกว่าคุณภาพและ
มาตรฐานขั้นต่าทีรัฐก่าหนด ผู้เรียนจึงควรมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทีเพิมขึ้นตามคุณภาพและบริการที
ได้รับ เพือให้สถานศึกษามีแหล่งเงินทุนทีเพียงพอส่าหรับน่ามาใช้เพือการจัดการศึกษานอกเหนือจากเงิน
ทีได้รับการอุดหนุนจากรัฐ เพือให้สถานศึกษาสามารถด่ารงอยู่และรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้คงอยู่
ในระดับเดิมและดีขึ้นในอนาคต
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เงินทีบริจาคทีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษา
ขององค์ ก ารของรั ฐ บาล โรงเรี ย นเอกชนที ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้หักลดหย่อยได้เป็น
จ่านวน 2 เท่าของรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการศึกษาแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึง
ประเมินหลักจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนรายการอืนๆ แล้ว ส่าหรับโครงการทีกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบและเป็นค่าใช้จ่ายส่าหรับรายการดังต่อไปนี้
(1) จั ด หาหรื อสร้า งอาคาร อาคารพร้อ มที ดิ น หรื อที ดิ น ให้ แก่ ส ถานศึก ษาเพื อใช้ ป ระโยชน์ ท าง
การศึกษา
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือการศึกษา แบบเรียน ต่ารา หนังสือทางวิชาการ สือและเทคโนโลยีเพือ
การศึ ก ษา ตลอดจนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื นๆ ที เกี ยวข้ อ งกั บ การศึ ก ษาให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาตามที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนด (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 420 มาตรา 3)
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หน่ ว ยประสานการลงทุ น ทางการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยที ควรจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในรู ป แบบคณะกรรมการหรื อ
คณะท่างาน ประกอบขึ้นจากกลุ่มคนหลายภาคส่วน มีบทบาทส่าคัญในการประสานการด่าเนินงาน สร้าง
ความเข้าใจ และประสานความต้องการของภาครัฐ -ภาครัฐ ภาครัฐ -เอกชน และเอกชน-เอกชน เพือ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา และร่วมกัน
พัฒนาไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาเดียวกัน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ภาคครัวเรือน สถานประกอบการ
องค์กรวิชาชีพ มูลนิธิ องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ การออกกลางคันของผู้เรียน และการท่างานทีไม่ตรงกับ
วุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรท่องเทียวสาขาทีพัก
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 บัญญัติเรือง
สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีรัฐบาลควรอ่านวยให้แก่บุคคล สถาบัน และองค์กรต่างๆ ในสังคม มาตรา 14
(3) บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันทางสังคมอืน ซึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิประโยชน์การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีส่าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามทีกฎหมายก่าหนด
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Coaching คือ การสอนงานลูกน้องของตนเองเป็นเทคนิคหนึงในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตน
โดยปกติผู้เป็น Coach สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ส่วนผู้ถูกสอนงาน
โดยปกติจะเป็นลูกน้องทีอยู่ภายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกัน ส่าหรับ Mentoring คือ พีเลี้ยงเป็นการให้ผู้
ทีมีความสามารถเป็นทียอมรับหรือผู้บริหารในสถานประกอบการให้ค่าปรึกษาและแนะน่าช่วยเหลือรุ่น
น้องหรือผู้ทีอยู่ในระดับต่ากว่าในเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อการท่างานเพือให้มีศักยภาพสูงขึ้นแต่อาจจะไม่
เกียวกับหน้าทีในปัจจุบันโดยตรง
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การขยายเพดานการให้หักค่าลดหย่อนหรือค่า ใช้จ่า ยเพือการศึกษาในการค่านวณภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล เพือจูงใจให้ประชาชนและธุรกิจเอกชนมีการบริจาคเงินและทรัพย์สิน
ให้แก่สถานศึกษาและองค์กรสาธารณกุศลด้านการศึกษามากขึ้น ซึงจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสังคม โดยควรปรับค่าลดหย่อนจากเดิมร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนอืน (มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร) เป็นร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินส่าหรับกรณี
บุคคลธรรมดาและปรับค่าใช้จ่ายจากร้อยละ 2 ของก่าไรสุทธิ เป็นร้อยละ 10 ของก่าไรสุทธิส่าหรับกรณี
นิติบุคคล
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บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (2) เพื่อ
วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (3)
เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การวิเ คราะห์ ความต้ องการกาลั ง คนวิ ช าชีพท่ องเที่ ยวสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซีย น ผู้ วิจั ย จ าแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ ความ
ต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย และ (2) การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ความต้ อ งการเชิ ง ปริ ม าณของกาลั ง คนวิ ชาชี พ ท่อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทย การ
วิเคราะห์ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ผู้วิจัยจาแนก
วิธีดาเนิ นการวิจั ยออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ ผลการพยากรณ์ความต้องการกาลั งคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (2) การพยากรณ์ความต้องการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) กองวิจัย ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2) สถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒ นา
ประเทศไทย และ (3) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา
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(คานวณโดยผู้วิจัย) มีความสอดคล้องกัน ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ ยวสาขา
ที่พักของไทยในอนาคตอีก 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 0.5-2.4 ต่อปี
ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2558 มีกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาที่พักของไทย จานวนทั้งสิ้น 2,643.6 พันคน คิด
เป็นร้อยละ 6.9 ของการจ้างงานทั่วประเทศ
สาหรับผลการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจาแนก
ตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทยและผลการพยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธี เ ศรษฐกิ จ อนุ ก รมเวลา ( Time Series
Econometrics) โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ตามแนวคิดของ
Box-Jenkins พบว่ามีความสอดคล้องกัน รายละเอียดมีดังนี้
1) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และต่ ากว่ า สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่า
กว่า ระหว่างปี พ.ศ.2558-2565 พบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.8 พันคน หรือร้อยละ 0.5 ต่อปี สาหรับผล
การพยากรณ์ด้ว ยวิธีเศรษฐมิติอนุ กรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่า
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 พบว่าลดลงเฉลี่ยไตรมาสละ 1.6 พัน
คน (ร้อยละ 0.09 ต่อไตรมาส) หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 12.2 พันคน (ร้อยละ 0.7 ต่อปี)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าระหว่างปี
พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.0 พันคน (ร้อยละ 0.40 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 4.2 พันคน (ร้อยละ 0.9 ต่อไตรมาส)
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 16.5 พันคน (ร้อยละ 3.8 ต่อปี)
3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์ความ
ต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่าระหว่างปี
พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.3 พันคน (ร้อยละ 0.53 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธี
เศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 0.7 พันคน (ร้อยละ 0.6 ต่อไตรมาส)
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.8 พันคน (ร้อยละ 2.1 ต่อปี)
4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พยากรณ์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่า
ระหว่า งปี พ.ศ.2558-2565 เพิ่มขึ้ นเฉลี่ ยปีล ะ 0.6 พั นคน (ร้ อยละ 0.64 ต่อ ปี) ส าหรับ ผลการ
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พยากรณ์ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรมเวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 1.2 พันคน (ร้อยละ
0.8 ต่อไตรมาส) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.9 พันคน (ร้อยละ 3.5 ต่อปี)
5) ระดับ อุดมศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย พยากรณ์ความต้องการ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ระดับอุดมศึกษา พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2558-2565
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.5 พันคน (ร้อยละ 0.62 ต่อปี) สาหรับผลการพยากรณ์ด้วยวิธีเศรษฐมิติอนุกรม
เวลา โมเดล ARIMA ตามแนวคิดของ Box-Jenkins พบว่าระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ถึงไตร
มาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 3.6 พันคน (ร้อยละ 1.2 ต่อไตรมาส) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปีละ 14.6 พันคน (ร้อยละ 4.9 ต่อปี)
2) ความต้ อ งการเชิ ง คุณ ภาพของก าลัง คนวิช าชีพ ท่ องเที่ ยวสาขาที่พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธี
ได้แก่ (1) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (2) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
2.1) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น โดยผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ พบว่ า ตั ว ชี้ วัด ที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยสามารถนาไปวัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น จ าแนกตามกลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 45 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก 10 ตัวชี้วัด (2)
สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า 9 ตัวชี้วัด (3) สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน 5 ตัวชี้วัด (4)
การรักษาความปลอดภัย 6 ตัวชี้วัด (5) การบริการลูกค้า (6) การขายและการตลาด 1 ตัวชี้วัด (7)
การบริหารทั่วไป 4 ตัวชี้วัด (8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 ตัวชี้วัด และ (9) ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 1 ตัวชี้วัด สาหรับกลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร ประกอบด้วย 9
องค์ประกอบ 45 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก 10 ตัวชี้วัด (2) การทาอาหารเพื่อการ
พาณิชย์ 5 ตัวชี้วัด (3) การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์ 2 ตัวชี้วัด (4) การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 9 ตัวชี้วัด (5) การบริการลูกค้า การขายและการตลาด 1 ตัวชี้วัด (6) การบริหารงานทั่วไป
4 ตัวชี้วัด (7) การบริ หารการเงิน 4 ตัว ชี้วัด (8) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 ตัวชี้วัด และ (9)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3 ตัวชี้วัด

363
2.2) ผลการวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มที่ 1 กาลังคนให้บริการด้านที่พัก พบว่าสูงสุด ได้แก่
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รองลงมา ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะร่วมใน
หน้าที่ห ลัก การบริหารทั่วไป การรักษาความปลอดภัย สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า การ
บริการลูกค้า การขายและการตลาด สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน การบริหารการเงิน ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มที่ 2 กาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหาร พบว่าสูง สุด ได้แก่ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ รองลงมา ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก การบริหาร
ทั่วไป การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดบริการอาหารเพื่อการ
พาณิชย์ การบริการลูกค้า การขายและการตลาด การบริหารการเงิน ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ (1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์กรอบการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (2) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลั งคนวิช าชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (3) การวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลั ง คนวิช าชีพ ท่อ งเที่ยวสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซีย น
ประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (Public Sector) ภาคครัวเรือน (Household Sector) สถาน
ประกอบการ (Entrepreneur) และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (Non-profit Organisation) โดยมี
ลักษณะการใช้จ่ายได้ดังนี้
1.1) ภาครัฐมีลักษณะการใช้จ่ายผ่านรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นไปยังสถานศึกษา
ของภาครัฐและภาคเอกชน (Direct Public Expenditures) นอกจากนี้ เงินงบประมาณบางส่วนจ่าย
ไปในลั ก ษณะโดยอ้ อ ม (Indirect Transfers and Payments) ผ่ า นผู้ เ รี ย น หรื อ ครั ว เรื อ น หรื อ ผู้
ฝึกอบรม ในรูปเงินช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา และเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรม
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1.2) ภาคครัวเรือนมีลักษณะการใช้จ่ายจาแนกได้ดังนี้ (1) รายจ่ายที่เป็นค่าเล่าเรียนหรือ
ค่าฝึกอบรมที่ให้ไปยังสถานศึกษาโดยตรง (2) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่า
เสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าเอกสาร และ (3) ค่าใช้จ่ายประจาวันหรือค่าเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาค
ที่ให้กับสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมและเงินบริจาคที่ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
1.3) สถานประกอบการมีรายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผล
กาไรและให้กับสถานศึกษาในรูปทุนการศึกษาหรือสิ่งของ รายจ่ายอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญ ได้แก่ รายจ่าย
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่อาศัยการฝึกอบรมที่จัดโดยสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งรายจ่ายที่
เกิดจากการฝึกอบรมที่จัดทากันเองในหน่วยงานเพื่อฝึกอบรมยกระดับขีดความสามารถและฝึกอบรม
เปลี่ยนงานหรืออาชีพ
1.4) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นภาคส่ว นหนึ่งที่มี
ความสาคัญ ในด้านหนึ่งเป็นผู้รับเงินบริจาคจากทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส่วนอีกด้าน
หนึ่งก็เป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กรในรายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นมักมี
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยเช่นกัน
สาหรับรายการใช้จ่ายที่สาคัญของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสามารถจาแนกออกเป็น
26 รายการ ได้แก่ (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ จาแนกเป็ น 12 รายการ (2) รายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือน จาแนกเป็น 5 รายการ (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ
จาแนกเป็น 7 รายการ และ (4) รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร จานวน 2
รายการ
2) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุ นทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียนสรุปได้ดังนี้
2.1) สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยภาพรวม พบว่าปัจจุบัน
ภาครั ฐ มี การลงทุ น ทางการศึก ษามี น้ าหนั ก ค่ า เฉลี่ ย มากที่สุ ด เป็ น อัน ดั บ 1 อั นดั บ 2 ได้ แ ก่ ภาค
ครัวเรือน อันดับ 3 ได้แก่ สถานประกอบการ และ อันดับ 4 ได้แก่ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร เมื่อ
พิจารณาเป็นภาคส่วน พบว่าปัจจุบันรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ สู งสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่
รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค รองลงมา
ได้แก่ รายจ่ ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต ได้แก่ สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และน้ อยที่สุ ด ได้แก่ รายจ่ายเพื่อส่ งเสริมการวิจั ย และการพัฒ นา สภาพปัจจุบันของ
รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม
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การศึกษา และน้ อยที่สุด ได้แก่ การบริจาคเงินให้กับสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของรายจ่ายด้าน
การศึกษาของสถานประกอบการ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ รายจ่ายสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และน้อยที่สุด ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
และสภาพปัจจุบันของรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร สูงสุดเป็นอันดับ 1
ได้แก่ เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
2.2) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยภาพรวม พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของรายจ่ ายด้านการศึกษามากที่สุดควรมาจาก สถานประกอบการมีน้าหนัก
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 ได้แก่ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร อันดับ 3 ได้แก่ ภาครัฐ
และอันดับ 4 ได้แก่ ภาคครัวเรือน เมื่อพิจารณาเป็นภาคส่วน พบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของรายจ่าย
ด้านการศึกษาของสถานประกอบการ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ รายจ่ายในรูปเงินบริจาค สภาพที่พึง
ประสงค์ ข องรายจ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไร ได้ แ ก่ เงิ น บริ จ าคให้ กั บ
สถานศึกษา สภาพที่พึงประสงค์ของรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ สู งสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่
รายจ่ ายเพื่อผลิ ตนักเรี ยนและบั ณฑิต (สนับสนุนการจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา)
รายจ่ ายเพื่ อกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย น และทุ นการศึกษา และสภาพที่พึ งประสงค์ข องรายจ่า ยด้า น
การศึกษาของภาคครัวเรือน สูงสุด ได้แก่ การบริจาค
3) ผลการวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็ นของการลงทุน ทางการศึก ษาเพื่อเสริมสร้ างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนา
ค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนก
ตามกรอบการลงทุนทางการศึกษา ได้แก่ (1) รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ (2) รายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือน (3) รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ และ (4) รายจ่ายด้าน
การศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมาคานวณหาค่าความต้องการจาเป็น (Priority Needs
Index: PNI) ด้วยวิธี Modified Priority Needs Index หรือดัชนี PNImodified แล้วนาค่า PNImodified ที่
ได้มาจัดเรียงอันดับ (Set Priority) ความต้องการจาเป็นจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ผลการจั ดเรี ย งอัน ดับ ความส าคั ญของความต้ องการจาเป็ น โดยภาพรวมของผู้ ล งทุ น
ทางการศึก ษา พบว่ า ระดั บ ความต้ องการจ าเป็ นของการลงทุน ทางการศึ กษาเพื่ อ เสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน อับดับ 1
ได้แก่ การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (PNImodified=0.70) อันดับ 2 ได้แก่
การลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ (PNImodified=0.58) อันดับ 3 ได้แก่ การลงทุนทาง
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การศึกษาของภาคครัวเรื อน (PNImodified=0.46) และอันดับ 4 ได้แก่ การลงทุนทางการศึกษาของ
ภาครัฐ (PNImodified=0.31) เมื่อจาแนกตามรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคส่วนต่างๆ สรุปได้ดังนี้
3.1) ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาของภาครั ฐ อั น ดั บ 1 ได้ แ ก่
รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา รองลงมา ได้แก่ เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน และรายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
3.2) ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน อันดับ 1 ได้แก่
เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหา
ผลกาไร และรายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล
3.3) ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ อันดับ 1
ได้แก่ รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร รองลงมา ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน และรายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงิน
บริจาค เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
3.4) ความต้องการจาเป็นของการลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
อันดับ 1 ได้แก่ เงินบริจ าคให้กับ สถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
ตอนที่ 3 นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยจาแนกวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น
4 วิ ธี ได้ แ ก่ (1) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (2) ร่าง
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยน (3) การประเมิ น ร่า งกลยุ ท ธ์ การลงทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน และ (4) การนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้ างขีดความสามารถกาลั งคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
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อาเซียน และ (1.2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลั ง คนวิช าชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนา
ข้อมูลจาก 3 แหล่งมาวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ผลการประเมินความต้องการจาเป็นของการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน (2) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน
ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (3) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน รายละเอียดมีดังนี้
1.1.1) การลงทุน ทางการศึกษาของภาครัฐ พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1) การจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐมีอย่างเพียงพอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (2) ภาครัฐมีบทบาทนาและทา
หน้าที่เป็นผู้ประสานหลักเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา (3) ภาครัฐมี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งทุนสาหรับผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และ (4) ภาครัฐมีเครื่องมือหรือมาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพื่อใช้ในการจูงใจให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา สาหรับจุดอ่อน ได้แก่ (1) เป้าหมายการลงทุน
ทางการศึกษาของภาครัฐไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ มิติ (2) การ
จัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐขาดความ
ต่อเนื่ อง ไม่ยื ดหยุ่ น และไม่ห ลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และ (3) การลงทุนพัฒ นา
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสมรรถนะสากลของ
ภาครัฐยังไม่เพียงพอ
1.1.2) การลงทุน ทางการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1) ภาค
ครัวเรือนมีความพร้อมในการใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพและบริการที่ได้รับ และ (2)
การให้ หั ก ค่าลดหย่ อยหรื อการน าค่าใช้จ่ายทางการศึกษาไปหั กในการคานวณภาษีเงิ นได้ บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับจุดอ่อน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา
ของภาคครัวเรือน และ (2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของภาคครัวเรือนให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรการกุศล
1.1.3) การลงทุน ทางการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่าจุดแข็ง ได้แก่ (1)
สถานประกอบการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่อ พั ฒ นาบุค ลากรทั้ง ในลั กษณะที่ ท ากั น เองและอาศั ย
หน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดให้อย่างต่อเนื่อง (2) สถานประกอบการที่มีศักยภาพและ
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ความพร้อมสามารถรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่
จริง และ (3) การดาเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสถานประกอบการ สาหรับจุดอ่อน
ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยของสถานประกอบการ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ
(2) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของสถานประกอบการให้แก่สถานประกอบการและ
องค์ ก รการกุ ศ ล และ (3) การสนั บ สนุ น และการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวิ จั ย และการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถกาลังคนจากสถานประกอบการ
1.1.4) การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าจุดแข็ง ได้แก่
การมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนากาลังคนจากต่างประเทศ และจุดอ่อน ได้แก่ การ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรการกุศล
1.2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัย
นาข้อมูล จาก 2 แหล่ งมาวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาการสั มภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับโอกาสและภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และ (2) ข้อมูลผลการวิเคราะห์
ความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1.2.1) การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐ พบว่าโอกาส ได้แก่ (1) ประเทศไทยให้
ความสาคัญกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มการลงทุนและเพิ่มประสิทธิการผลิตกาลังคน
ของประเทศ (2) ภาครัฐมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถกาลังคนโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้ ไทยมีบ ทบาทน าในอาเซีย น และ (3) การนามาตรฐานสากลมาใช้ ในการผลิ ตและพัฒ นา
กาลังคนผ่านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรระหว่างประเทศ สาหรับภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การ
ชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (2) ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการศึกษาระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของภาครัฐขาดการ
พัฒนา
1.2.2) การลงทุนทางการศึกษาของภาคครัวเรือน พบว่าโอกาส ได้แก่ (1) การจูงใจ
ทางภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคครัวเรือนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา และ (2) การนา
มาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิตและพัฒนากาลังคนผ่ านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศ สาหรับภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ
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และต่างประเทศ และ (2) การออกกลางคันของผู้เรียนก่อให้เกิดความสูญเปล่าของการลงทุนทาง
การศึกษา
1.2.3) การลงทุนทางการศึกษาของสถานประกอบการ พบว่าโอกาส ได้แก่ (1) การ
ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านโรงแรมและท่องเที่ยวจากนักลงทุนชาวต่างประเทศ (2) การจูงใจทาง
ภาษีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนทางการศึกษา และ (3) ภาครัฐ
มีนโยบายยกระดับขีดความสามารถกาลังคนโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้ไทยมี
บทบาทนาในอาเซียน สาหรับภาวะคุกคาม ได้แก่ (1) การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และ (2) การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเชิงลึ กและแรงงานระดั บ
ผู้บริหารซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2.4) การลงทุนทางการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร พบว่าโอกาส ได้แก่
(1) ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนากาลังคนในลักษณะเกื้อกูลกัน และ (2)
นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อและฝึกอบรมในประเทศ
ไทย ส าหรั บ ภาวะคุกคาม ได้แก่ การชะลอตัว และความผั นผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2) ผลการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
จากข้ อ มู ล ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน ข้อมูลผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน และข้อมูลผลการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้ง 3 แหล่งไปร่าง
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยใช้เทคนิค TOWS Matrix เมื่อได้ร่างกลยุทธ์ฯ ที่ 1 ผู้วิจัย
ดาเนินการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนามา
ปรั บ ปรุ ง เป็ น ร่ า งกลยุ ท ธ์ ฯ ที่ 2 เพื่ อ น าไปประเมิ น โดยการจั ด เวที ส นทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง และ
45 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดมีดังนี้
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กลยุทธ์หลักที่ 1 ยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อผลิต และพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
รอง ได้แก่
1) ด าเนิ น มาตรการทางการเงิ น และภาษี อ ากรเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ ย วสาขาที่ พัก ของไทยก่ อนเข้ าท างาน (Pre-Services) ให้ ส อดคล้ อ งกั บความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1.1) ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักจากเดิมจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา (Supply Side Financing) ไปสู่
ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน (Demand Side Financing) ในสัดส่วนที่เหมาะสม
1.2) เพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่นักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ทั้งของรั ฐ และเอกชนที่สะท้อนคุณภาพมาตรฐาน ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผ ล ความแตกต่างของ
คุณลักษณะสถานศึกษาและคุณลักษณะของผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม
1.3) ดาเนินมาตรการการเงินทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
(อาชีว ศึกษา/อุดมศึกษา) ผลิ ตและพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยในสาขาที่
สถานศึกษานั้นๆ มีความเชี่ยวชาญ
1.4) ขยายการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อความครอบคลุม สอดคล้อง และได้มาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.5) ระดมทรัพยากรหรือเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกองทุนเงิน
ให้เปล่าสาหรับ ใช้เป็น ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักที่ด้อย
โอกาสและยากจนแต่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนผ่านมาตรการจูงใจทางด้านภาษี
1.6) จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสาหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาย
อาชีพ (ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ หรื อ ปวช.) หลั กสู ต รการท่องเที่ยวสาขาที่ พักที่มี ศักยภาพและ
ความสามารถในการเรี ย นแต่ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ในส่ ว นที่นอกเหนือ จากการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้เรียนตามสิทธิ์
1.7) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ที่ มี ศั ก ยภาพและ มี
ความสามารถในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงบริการการศึ กษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตที่ผู้เรียนต้องชาระคืนในอัตราก้าวหน้า
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ตามความสามารถในการหารายได้ในอนาคตของผู้กู้ยืมเงินเมื่อมีงานทา มีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่าที่
กาหนด
1.8) เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการดาเนินงานตามมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อ
จูงใจให้สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่นักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักในระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
1.9) ปรับปรุงการหักลดหย่อนภาษีการศึกษาของบุตรที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอย่างน้อยที่สุดควรปรับเพิ่มตาม
อัตราเงินเฟ้อของประเทศ
2) ด าเนิ น มาตรการทางการเงิ น และภาษี อ ากรเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยระหว่ า งท างาน (In-Services) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1) จูงใจให้สถานประกอบการเร่งดาเนินการฝึกอบรมและลดลดการจ้างบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยที่ไร้ฝีมือและนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเวลาทางานของ
ผู้เข้ารับการฝึกมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีประจาปี
2.2) ดาเนินมาตรการทางการเงิน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่า) ให้บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยที่อยู่ในตลาดแรงงานกู้เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบและปรับระดับทักษะของ
ตนเองรองรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียนโดยผ่อนชาระเงินกู้ผ่านระบบการเสียภาษีบุคคลธรรมดา
เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่าจ้างเพิ่มขึ้น
2.3) ให้สิทธิพิเศษหรือผ่อนคลายกฎระเบียบในการอนุญาตให้ผู้สอนหรือครูฝึกจาก
ต่างประเทศเพื่อสร้างบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยในทักษะระดับสูงหรือทักษะเฉพาะ
ทางให้มากยิ่งขึ้น
2.4) พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการให้ค่าลดหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้ด้วยตัวเองเข้าศึกษา
ต่อโดยเฉพาะในระดั บ อาชีว ศึก ษาและอุด มศึกษาหลั ก สู ตรการท่ องเที่ยวสาขาที่พักโดยให้ หั กค่ า
ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเพดานที่รัฐต้องกาหนดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานของผู้มี
เงินได้
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 2 ยกระดับ การลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่
1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ
ได้แก่
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1.1) จ้างครู อาจารย์ นักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อทาหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ นักวิจัยใน
สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก โดยผ่ า นหน่ ว ยงานเฉพาะ (One Stop
Service) ของภาครัฐที่ทาหน้า ที่ให้บริการและอานวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นครู/
อาจารย์และนักวิจัยในสถานศึกษา
1.2) จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาครูในรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
และตามตามความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ ฝึกอบรมตัวต่อตัว ฝึกอบรมออนไลน์ และฝึกอบรมผ่าน
สื่อประสมอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับผู้ประกอบการ
1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความ
พร้อมรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์และเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานสากลและสามารถนาไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะของครูได้
1.4) สนับสนุน ให้สถานประกอบการส่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ
ท่องเที่ย วสาขาที่พัก ในระดับ สากลมาเป็น “ครู กิตติมศักดิ์ห รื อครูพี่เลี้ ยง” ให้ ความรู้แก่นักเรีย น
นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ในสถานศึกษา
2) ลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
การท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความ
พร้อมนาร่องเปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา
และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่สถาบันการศึกษาอื่นที่มีความพร้อมต่อไป
2.2) ดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
และเทคโนโลยี เพื่อ การเรี ย นการสอนหรือการฝึ กอบรม 14 หลั กสู ตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย นที่ มี ค วามหลากหลายและง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3) สนั บ สนุ นงบประมาณเพื่อพัฒ นาระบบคลั งข้อสอบเพื่อใช้วัดและประเมินผล
สมรรถนะกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
2.4) สนับ สนุน งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะวิช าชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักเพื่อการทดสอบ วัด และประเมินผล
3) แสวงหาความร่วมมือในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
3.1) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เข้ามาลงทุนหลักด้าน
Hotel Services ในประเทศไทยเพื่อนาเทคโนโลยี ทักษะด้านการให้บริการ และการวิจัยมาปรับใช้กับ
การพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
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3.2) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการสร้ างเครือ ข่า ยสถาบัน การศึ กษา (อาชี ว ศึ กษากั บ
อุดมศึกษา) ร่วมกับสถานสถานประกอบการในเชิงพื้นที่และระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะ และร่วมแชร์ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมลงทุนทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ โดยผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางร่วมในการพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของภูมิภาค
กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
ได้แก่
1) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยจากภาครัฐเป็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ประกอบด้วย 5 กล
ยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1.1) ร่ ว มรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยทางการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย น (ผู้ ป กครอง) หลั ก สู ต รการ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักตามตามอัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการหรือสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่นที่ได้รับเกินกว่าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่าที่รัฐกาหนดตามอัตราที่สถานศึกษาเรียกเก็บเพื่อให้
สถานศึกษามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับนามาใช้เพื่อการจัดการศึกษานอกเหนือจากเงินที่ได้รับ
การอุดหนุนจากรัฐ
1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของสถานประกอบการประเภทที่พักดาเนิน
โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่มีศักยภาพและเกิดความ
ต่อเนื่อง
1.3) ดาเนินมาตรการทางภาษี16 เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึก ษา (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) ภายใต้แนวทางการร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
1.4) ดาเนินนโยบายและกาหนดเป้าหมายการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยโดยภาครัฐให้ชัดเจนเพื่อภาคเอกชนได้
ประเมินศักยภาพของตนเองและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดโครงการซึ่งจะตรง
ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.5) จัดตั้งหน่ว ยประสานการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเพื่อสร้างความเข้าใจและประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และเอกชน-เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริม การมีส่วนร่วม และสร้างการ
แข่งขันที่เป็นธรรม ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1) วางระบบการกากับดูแลและตรวจติดตามการใช้งบประมาณทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2) กากับ ดูแลความแตกต่างของค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักต้องสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
การศึกษาที่ผู้เรียนพึงได้รับโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กากับ
2.3) สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อดาเนินโครงการลดความสูญเปล่าในการ
ลงทุนทางการศึกษา19 หลักสูตรการท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
2.4) ให้สัมปทาน (Privatization) สถานประกอบการหรือสมาคมวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามาบริห ารและจั ดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ เพื่อ
พัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักให้ได้ตามที่สถานประกอบการคาดหวังโดยรับผลประโยชน์
เป็นค่าจ้างและลดหย่อนทางด้านภาษี
2.5) สนับสนุนให้สถานประกอบการสร้างระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบ
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)21 เพื่อถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับการฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการ
ท างานซึ่ ง จะเป็ น ระบบที่ ส ามารถลดต้ น ทุ น การลงทุ น ทางการศึ ก ษาและฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบพิจารณาจ่ายค่าตอบแก่บุคลากรตาม
สมรรถนะ ได้ แ ก่ ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถที่ พ นั ก งานในสถานประกอบการนั้ น ๆ มี
(Competency-based pay)
2.7) ปฏิบัติต่อผู้จัดการศึกษา (สถานศึกษา) เอกชนภายใต้กฎ กติกา ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับสถานศึกษาของรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนสามารถแข่งขันในการผลิต
และพัฒนาผลิตกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.8) ขยายเพดานการให้หักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในการคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อจูงใจให้ประชาชนและสถานประกอบการมีการ
บริจาคเงินและทรัพย์สินมากขึ้น
2.9) สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) “โรงแรมในโรงเรียน”
โดยให้ ส ถานศึกษาเป็น ศูน ย์ กลางและเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมมาร่ว มลงทุน ร่ว มแชร์
งบประมาณ ประสบการณ์ และความรู้ด้านธุรกิจ
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กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง ได้แก่
1) พัฒ นาระบบฐานข้อมู ล และสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พั กของไทยที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัด
ผลสัมฤทธิ์และทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
1.2) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาที่
บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสัมฤทธิ์และทรัพยากรทางการศึกษา
1.3) เปิ ดเผยฐานข้อมูล และสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยต่อสาธารณะชนทราบในระดับที่ไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล
1.4) นาฐานข้อมูล และสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษาไปใช้เพื่อประมาณการ
ค่าใช้จ่าย การวางหลักเกณฑ์การอุดหนุนและจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว
สาขาที่พักตามหลัก Demand side financing
2) จัดตั้ง “กองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1) ผลั ก ดั น โครงการจั ด ตั้ ง “กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการลงทุ น ทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทย” บรรจุ ไ ว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อม
เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.3) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการกองทุนฯ โดยองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐมีหน้าที่
เพียงประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

376
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 รายละเอียดมีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
1) ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ผลการวิจัย
พบว่าประเทศไทยมีความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักในอนาคตอีก 4
ปี (พ.ศ.2559-2562) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 0.5-2.4 ต่อปี และเมื่อพิจารณาจาแนกรายอุตสาหกรรม
พบว่ากาลังคนสาขาการโรงแรมและภัตตาคารเป็นสาขาที่ขาดแคลนและขาดแคลนสูงเป็นลาดับที่ 3
ของประเทศ รองลงมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ และอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) สาหรับลักษณะโครงสร้าง
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยยังคงพึ่งพิงกับกาลังแรงงานที่มีการศึกษาใน
ระดับที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า (ร้อยละ 64.20) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ร้อยละ 15.30) ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 9.09) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ร้อย
ละ 5.42) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อยละ 4.26) แต่ทั้งนี้สัดส่วนการจ้างแรงงานที่มีระดับ
การศึกษาต่าว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่าของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารยังมี น้อยกว่า
สัดส่วนการจ้างงานแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่าของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)
พิจารณาโครงสร้างตลาดแรงงานท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยในอนาคต อีก 4 ปีข้างหน้า
พบว่ า ตลาดแรงงานท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยยั ง คงต้ อ งใช้ แ รงงานอย่ า งเข้ ม ข้ น (LabourIntensive) และขึ้ น อยู่ กั บ ก าลั ง แรงงานที่ ไ ร้ ฝี มื อ (Lower-Skilled) เป็ น หลั ก แต่ ข้ อ สั ง เกตส าคั ญ
เกี่ยวกับผลการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
พบว่าแนวโน้มความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยมุ่งไปที่กาลังแรงงานที่มีฝีมือ
และทักษะเฉพาะด้านมากขึ้นด้วยสัดส่วนความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยใน
ระดับที่มีการศึกษาสูงมีสัดส่วนความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อสังเกตสาคัญประการหนึ่ง ได้แก่ กรณีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท ส่งผลให้นายจ้าง
ลดการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาที่พักลง ร้อยละ 0.77 ในปี พ.ศ.2556 และ 1.14 ใน
ปี พ.ศ.2557 (ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ , 2556) ซึ่ งเป็ น
ผลกระทบในระยะสั้น อย่างไรก็ดีในระยะยาวหากสถานประกอบการมีการปรับสัดส่วนความเข้มข้น
ของทุน-แรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะและผลิตภาพแรงงานการเพิ่มขึ้นของ
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ค่าจ้างจะได้รับการตอบสนองในทางที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตกลับเข้าสู่แนวโน้มในอดีตที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของประเทศไทยและสูงขึ้นตามการปรับโครงสร้างของทุน -แรงงาน นั่นหมายความถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทย
2) ความต้ อ งการเชิ ง คุณ ภาพของก าลัง คนวิช าชีพ ท่ องเที่ ยวสาขาที่พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานอาเซียนค่อนข้างดีและไม่ขาดแคลนในปัจจุบัน พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2557: 111-124) พบว่าสมรรถนะกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย แผนกแม่บ้านมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน จานวนกาลังคนที่มีเจต
คติที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานมีจานวน 91.27% นับเป็นจานวนที่สูงซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์
ของคนไทยอัน เป็ น ที่ย อมรั บ ของคนทั่ว ไปว่ามี จิตใจบริการที่ ดี มีความเมตตา เอื้ ออาทร นับเป็ น
คุณลักษณะของคนไทยอันเป็นที่ยกย่องของคนทั่วโลกและเป็นสิ่งที่ต้องดารงรักษา
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน กลุ่มกาลังคนวิชาชีพ
ให้บริการด้านที่พักและกลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านห้องอาหารในสถานประกอบการประเภทที่
พักล้วนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สถานประกอบการประเภทที่พักในประเทศ
ไทยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบันของคุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น ด้ ว ยเป็ น เพราะก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเทีย่ วสาขาที่พักของไทยยังไม่คุ้นเคยต่อสมรรถนะมาตรฐานอันเป็นที่คาดหวังของอาเซียนซึ่งยังไม่
เป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วไป ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่ากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ควรจะต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตาม
ข้อตกลงร่ว มอาเซียนเป็น การเร่ งด่วนเพื่อเข้าไปมีส่ วนร่วมกับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย น กลุ่ ม ก าลั ง คนวิ ช าชี พ ให้ บ ริก ารด้ า นที่ พั ก และกลุ่ ม กาลั งคนวิช าชี พ
ให้บ ริการด้านห้องอาหารในสถานประกอบการประเภทที่พัก ยังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชื่นชนก โควิน และคณะ (2557 :125132) พบว่าสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก ของไทยโดยเฉพาะ
แผนกแม่บ้านยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียนโดยมีจานวนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับผ่ านขึ้น ไป เพีย ง 11.18% ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่า สอดคล้องกับการรับรู้ของ
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สังคมไทยที่ผ่านมาว่า มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยทั่วไปยังเป็นรองประเทศเพื่อน
บ้านจึงเป็นปัญหาอุปสรรคปัญหาระดับชาติและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
สาหรับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) เกี่ยวกับคุณสมบัติ
สาคัญของการเป็น พนั กงานโรงแรมที่ดี พบว่าทัศนคติต่องานบริการ เป็นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุ ด
รองลงมาได้แก่ความพร้อมที่จะทางานให้องค์กร และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งใน
แง่คุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักในปัจจุบัน พบว่าพนักงานรุ่นใหม่มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษดีโดยเฉพาะตาแหน่งพนักงานต้อนรับ (Front Office) ซึ่งต้องผ่านการสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าทางาน
ปั จ จุ บั น อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยวสาขาที่พัก นั้น ไม่ ขาดแคลนแรงงานระดับ ปฏิ บัติ การ
เนื่องจากสถานประกอบการรับพนักงานใหม่เข้ามาฝึกอบรมระยะสั้นและสามารถทางานได้ แต่ที่เป็น
ปัญหา ได้แก่ บุคลากรระดับกลาง (Supervisor) ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการทางาน มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง สามารถบริหารงานในสายงานตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สาหรับพนักงานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาดี แต่ยังขาดประสบการณ์การทางาน
โอกาสเติ บ โตและก้ าวหน้ าในสายงานเร็ ว กว่ า พนั ก งานรุ่ นเก่ า ซึ่ง มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า ต้อ งใช้
ประสบการณ์ก ารทางานนานหลายปี เพื่อขึ้น สู่ ตาแหน่งบริก าร การคัดเลื อกและแต่งตั้ง ผู้ บริการ
ระดับกลางจะพิจารณาประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก สามารถรับผิดชอบงานบริหารได้ดี
ปัจจุบันขาดแคลนและหาบุคลากรทดแทนในตาแหน่งผู้บริหารระดับกลางได้ยากกว่าตาแหน่งอื่นๆ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
1) สภาพปัจจุบันของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าภาครัฐเป็นภาคส่วน
ที่ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยเป็น
สัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาได้ แก่ภาคครัวเรื อน สถานประกอบการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไร สอดคล้องกับการศึกษาของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557)
เกี่ยวกับบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา พบว่า ภาครัฐส่วนกลางมีรายจ่ายด้านการศึกษาสูงที่สุดและมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2556 จากร้อยละ 61.0 เป็นร้อยละ 63.6 รายรายจ่าย
ด้านการศึกษารวมของภาครัฐ ในปี พ.ศ.2556 สูงสุด ได้แก่ การผลิตนักเรียนและบัณฑิต ประกอบด้วย
การสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 70.52 รองลงมา ได้แก่ การ
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บริหารจัดการ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 11.53 สาหรับรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาครัฐที่น้อยที่สุด ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา มีเพียง ร้อยละ 0.58
รองลงมา ได้แก่ รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน้มของรายจ่ายด้าน
การศึกษาลดลงจากปี พ.ศ.2551-2556 จากร้อยละ 24.6 เป็นร้อยละ 20.4 รายจ่ายด้านการศึกษา
รวมของภาคครั ว เรื อน ในปี พ.ศ.2556 สู ง สุ ด ได้แก่ รายจ่ายในส่ ว นค่าเล่ าเรีย น ค่า ธรรมเนีย ม
การศึกษา ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่จ่ายให้กับสถานศึกษา
ของรัฐและสถานศึกษาเอกชน
ล าดับ ถัด มา ได้แ ก่ รายจ่ ายภาคธุ รกิ จเอกชน องค์ กรที่ไ ม่แ สวงหาผลก าไร และภาค
ต่างประเทศ มีสัดส่วนของรายจ่ายน้อยที่สุดและมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ยกเว้นในปี พ.ศ.2555 ที่มี
สัดส่ วนของรายจ่ ายเพิ่มสู งขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด รายจ่ายที่สาคัญของภาคธุรกิจเอกชน องค์กรที่ไม่
แสวงหากาไร และภาคต่างประเทศ ได้แก่ การบริจาค
2) สภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิช าชีพ ท่องเที่ ย วสาขาที่ พัก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยน ผลการศึก ษาพบว่ าสถาน
ประกอบการควรเข้ามาร่วมลงทุนทางการศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร สอดคล้องกับการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวถึงการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับการศึกษาโดยมีหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
การเงิน และกาลังสมองเพื่อช่วยการศึกษา สาหรับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
ศึ ก ษาของภาคเอกชน ได้ แ ก่ การบริ จ าคทุ น ทรั พ ย์ แ ต่ จ ะให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จาเป็นต้องหันหน้าเขาหากันโดยมีการศึกษาเป็นเป้ าหมายที่สาคัญ การเข้ามาของภาคเอกชนไม่เพียง
สร้างความร่วมมือเท่านั้นหากต้องส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้วยเป็นการแข่งขันแบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ 3 นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ผู้วิจัยนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนไว้ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
กลยุ ทธ์ หลั กที่ 1 ยกระดับ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อผลิ ต และพัฒ นากาลั งคนวิช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมุ่งเน้นการดาเนิน
มาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งก่อนเข้าทางาน (Pre-service)
และระหว่างทางาน (In-service) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์หลักที่ 1
ครอบคลุม การปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคลไปสู่การอุดหนุนด้านอุปสงค์ (Demand Side
Financing) การเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลให้สะท้อนค่าใช้จ่ายจริง การดาเนินมาตรการทางการเงิน
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เพื่อกระตุ้นและขยายการลงทุนทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การระดมทรัพยากรทาง
การศึ ก ษา การจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาทั้ ง แบบให้ เ ปล่ า และเงิ น กู้ ที่ ผู ก ติ ด กั บ รายได้ ใ นอนาคต การ
ลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้คนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการผ่อนคลายกฎระเบียบ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถกาลังคน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
และคณะ (2549) พบว่าระบบการบริหารงบประมาณของภาครัฐในปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ ไม่
ส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและไม่เพียงพอ กรอบการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐไม่คานึงถึงความ
แตกต่างของต้นทุนที่เป็นผลมาจากขนาดของการดาเนินงานของสถานศึกษาหรือที่ตั้งของสถานศึกษา
นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณต่อบุคคลให้โรงเรียนยังไม่ครอบคลุม การจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะนี้ไม่ทาให้บรรลุเป้าหมายทางคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียนต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ควรจัดสรรทรั พยากรต่อหัวให้เท่ากันในการจัดสรรในทุกระดับการศึกษาเดียวกันและควรจัดสรร
เพิ่มเติมสาหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนเพื่อให้เกิดความเสมอภาค สาหรับการศึกษาของ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2555) พบว่าเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการ
พลิกโฉมการลงทุนทางการศึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ
และสถานศึกษา สอดคล้องกับ สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง (2553) พบว่า ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการ
ผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นปัญหาหนึ่งที่สถาบันการศึกษาควรประสานงานใน
ลักษณะเครือข่ายกับสถานประกอบการหรือองค์กรเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการใช้
บัณฑิตและทาความเข้าใจกับตลาดแรงงานในภาพรวม
กลยุทธ์หลักที่ 2 ยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา โดยการจั ดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่ อพัฒ นาครูใ น
รูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ทั้งการฝึกอบรมตัวต่อตัว ฝึกอบรมออนไลน์ และฝึกผ่านสื่อประสม
อื่นๆ นองจากนี้ ดาเนินมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมรับ
ครู อาจารย์ เ ข้ า ไปฝึ ก ประสบการณ์ แ ละเพิ่ ม สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ส ถาน
ประกอบการส่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็น ครูกิตติมศักดิ์หรือครูพี่เลี้ยง ให้กับครู และ
อาจารย์ ในสถาบั น การศึกษา ซึ่งสอดคล้ อ งกับการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2558) กล่ า วถึง การผลิ ต และพั ฒ นาครู ในประเทศไทย ผลการศึ กษา พบว่ า การพัฒ นาครู ไ ทย
โดยเฉพาะการฝึกอบรมขาดความต่อเนื่อง ภาครัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูไทยน้อยกว่าด้านอื่น
ระบบการพัฒนาครูของไทยโดยหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันมีลักษณะต่างคนต่างทา ขาดการวางแผน
ขาดการกาหนดทิศทาง และขาดข้อมูลในการพัฒนาครูในภาพรวม การพัฒนาครูจึงเกิดความซ้าซ้อน
ขาดประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินโดยหน่วยงานส่วนกลาง
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และที่สาคัญการลงทุนเพื่อการพัฒนาครูของแต่ละหน่วยงานยังลงทุนไม่มากนัก งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาครูกระจัดกระจายอยู่หลายโครงการ สาหรับรูปแบบการพัฒนาครูในภาพรวมของประเทศนิยม
ปฏิบัติ คือ การส่งครูไปเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น การไปทัศนศึกษาดูงาน
การส่งครูไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และในรอบปีหนึ่งๆ สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญของการพัฒนา
ครูจากผลการศึกษาครั้งนี้ คือ การกาหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาครูมืออาชีพต่อไป
นอกจากนี้ กลยุทธ์การยกระดับการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ได้กล่าวถึงการลงทุนพัฒนาหลักสูตร สื่อการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน การแสวงหาความร่วมมือในการลงทุนทางการศึกษา โดย
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสถาบั น การศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานประกอบการเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และร่วมแชร์ทรัพยากรทางการศึกษา นอกจากนี้การสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมลงทุนทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค
กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การลงทุนทางการศึกษาจากภาครัฐเป็นหลักมาเป็นการลงทุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
การร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของทุกภาคส่วน การส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกันของ
ภาคเอกชนในการดาเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ที่มีศักยภาพและเกิดความต่อเนื่อง
การดาเนินมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดภาคี เครือข่าย สาหรับประเด็นการดาเนิน
มาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมเสริมการศึกษา ผลการศึกษาของ สถาบันพัฒนาสยาม (2550)
พบว่ า หลั ก การและแนวทางการใช้ น โยบายภาษี อ ากรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบายภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการศึกษาได้ 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อหารายได้ให้แก่
รัฐที่จะนาไปใช้จ่ายทางด้านการศึกษา (2) เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ (3)
เพื่อจูงใจให้เกิดธุรกรรมต่างๆ ทางด้านการศึกษาที่รัฐต้องการ ประเทศไทยได้มีมาตรการภาษีอากร
เพื่อส่งเสริมการศึกษาอยู่แล้วหลายมาตรการซึ่งมาตรการบางส่วนเป็นมาตรการภาษีเพื่อจูงใจทางด้าน
การศึกษา อย่างไรก็ดี มาตรการภาษีเพื่อจูงใจทางด้านการศึกษาดังกล่าวมีจานวนมากพอสมควรแต่ง
ยังคงมีประเด็นที่รัฐควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การสาธารณกุศลด้านการศึกษาโดยส่งเสริมให้มี
การบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรการกุศลเหล่านี้ให้มากขึ้นและควรต้องมีการกากับดูแลการ
บริหารงานและการดาเนินการขององค์กรสาธารณกุศลให้รัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ กลยุ ท ธ์ห ลั ก ที่ 3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและลดความสู ญ เปล่ า ของการลงทุน ทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย ได้กล่าวถึง
การยกระดับประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างการแข่งขันที่
เป็นธรรม โดยเน้นการวางระบบการกากับดูแลและตรวจติดตามการใช้งบประมาณทางการศึกษาให้
เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน การให้สัมปทานภาคเอกชนเข้ามาบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ
รัฐ การปฏิบัติต่อผู้จัดการศึกษาเอกชนภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับสถานศึ กษาของรัฐโดยไม่เลือก
ปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาของรัฐอย่างเป็นธรรม ประเด็นดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ สถาบันพัฒนาสยาม (2550) ที่ได้กล่าวถึงมาตรการทางภาษีที่มีผลต่อ
สถานศึ ก ษาเอกชน ได้ แ ก่ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คล และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเป็นการช่วยลดภาระให้แก่สถานศึกษา
เอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนมีเงินทุนเหลือไปใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ พัฒนาครู
หลักสูตรการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม ปริมาณและคุณภาพทางการ
ศึกษา
กลยุ ทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย โดยเน้นการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการวัดผลสั มฤทธิ์และทรัพยากร
ทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศการลงทุนทางการศึกษา และออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการลงทุนทางการศึกษา และประการสุดท้าย ได้แก่ การจัดตั้ง “กองทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการลงทุนทางการศึกษา” เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของไทย ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมการ
ลงทุนทางการศึกษา Burneet and Bermingham (2010) กล่าวถึง ความเป็นไปได้ของนวั ตกรรม
การเงินเพื่อการศึกษาของประเทศไทยประเด็นของแหล่งเงินทุน (นอกเหนือจากการสนับสนุนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคครัวเรือนและผู้บริจาค) ดังนี้ (1) การใช้ภาษีเหล้าและบุหรี่ (2) โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน (3) การใช้ตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทาง
การเงิน (กองทุนบาเหน็จบานาญ) (4) ความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐ เอกชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (5) พันธบัตรเพื่อการพัฒนาสั งคม และ (6) การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

383
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
รายละเอียดมีดังนี้
1) ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1) การดาเนิน กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ในบางประเด็นเกี่ยวโยงกับ
ระเบียบและกฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการ
ทบทวนและปรับ ปรุ งกฎระเบี ย บและกฎหมายให้ เอื้อต่อการนาไปใช้ให้ เกิดเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
1.2) การกาหนดกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ย นตั้ ง อยู่ บ นสมมติ ฐ านการ
เคลื่อนย้ายกาลังคนเป็นไปโดยเสรีและเป็นพลวัตร (Dynamic) เพราะฉะนั้น ระยะเวลาการนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญหากดาเนินการล่าช้าออกไปกาลังคนในประเทศก็จะสูญเสียโอกาสใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานท่องเที่ยวสาขาที่พักและแรงงานต่างชาติที่มีสมรรถนะสูงกว่า
ค่าจ้างที่ต่ากว่าจะเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในระหว่างอยู่ในขั้นของการพัฒนา
1.3) การดาเนิน กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการลงทุนทางการศึกษาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันของประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควร
มีการจัดโครงการนาร่องเพื่อศึกษาผลดี ผลเสีย และหากมีการประเมินและประสบผลจึงกระจายไป
แนวคิดไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป
1.4) กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนโดยส่วนใหญ่จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประสานงานจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ
และช่วยประสานงานระหว่างรัฐ -รัฐ รัฐ-เอกชน และเอกชน-เอกชน ดังนั้นเพื่อให้การประสานงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดควรการจัดตั้งหน่วยงานประสานการลงทุนทางการศึกษาเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว
1.5) การขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามรถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานอาเซียนควรมอบให้ เป็นหน้าที่ของภาคเอกชน
โดยเฉพาะสถานประกอบการหรือสมาคมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ภาครัฐควรปรับบทบาทให้
เป็นเพียงผู้สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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1.6) กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ
ท่องเที่ย วสาขาที่พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซี ยนฉบับนี้ เป็ นกลยุท ธ์ที่ไ ปสอดรั บกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาขีดความสามารถกาลังคน ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาก าลั ง คนควรมี ก ารทบทวนกลยุ ท ธ์ ฯ เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1) การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการนาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนซึ่งยังไม่ได้
นาไปสู่การปฏิบัติจริง การวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัย เกี่ยวกับการนากลยุทธ์ฯ ไปปฏิบัติและประเมินผลมี
ปัญหาต่อการนาไปใช้หรือไม่ อย่างไร กลยุทธ์ใดต้องมีการปรับปรุง และควรปรับปรุงอย่างไร แล้ว
ปัจจัยเงื่อนไขของกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งจะทาให้กลยุทธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.2) ควรขยายผลการศึกษาไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่ขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและอยู่ในพื้นที่ที่พิเศษที่ต้องเร่งรัดการพัฒนา
กาลังคนให้สอดคล้องกับความพิเศษของพื้นที่
2.3) ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน -ผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
น ามาเป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนให้มีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.4) ควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปสู่กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักจากประเทศต่างๆ ใน
อาเซียนเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบการลงทุนทางการศึกษาและนาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายใน
การพัฒนากาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง การคาดประมาณความต้องการกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
คาชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้าน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การนาเสนอกลยุทธ์
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ของนายพงศ์พันธุ์ คาพรรณ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พั ฒ นศึ ก ษา ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การและความเป็ น ผู้ น าทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ผู้ วิจั ย ขอความอนุเคราะห์ จากท่านพิจารณาให้ ข้อมูล ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ และขอชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้สาหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวคิด วิธีการ และผลการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทย โดยใช้แหล่งข้อมูล จากนักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชานาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยและมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวน 3 แหล่ง ได้แก่ (1) สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ (3)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการคาด
ประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับวิธีการคาดประมาณความต้องการกาลังคน
ด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 3 ผลการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ท่านมีภารกิจต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมากแต่ด้วยความจาเป็นที่
ต้องได้รับข้อมูลจากท่านเพื่อให้การวิจัยบรรลุผลในทางวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ระดับ นโยบายสามารถน าผลการวิจัยไปจัดทากลยุทธ์ การลงทุน ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขี ด
ความสามารถของกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเวลาท่านในการสัมภาษณ์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดประมาณ
ความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เพศ
อาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

อายุ
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
1.
2.
3.

ส่วนที่ 2 : ข้อคาถามเกี่ยวกับวิธีการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทย
 โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคาดประมาณ
ความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก ตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 โปรดระบุวิธีการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยของหน่วยงานท่าน
 1. วิธีสอบถามนายจ้าง (Delphi method)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
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 2. วิธีแนวโน้มจากอดีตหรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนแรงงานต่อผลผลิต
(Historical trend)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 3. วิธีอัตราส่วน (Density ratio)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 4. วิธี Parnes–MRP หรือ GDP per Worker approach
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 5. วิธีความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อรายได้ (Employment-income
elasticity หรือ Labor absorption approach)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 6. วิธีเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (International comparison)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 7. วิธีแบบจาลองเศรษฐมิติ (Econometric model)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 8. วิธีสร้างตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิต (Input–Output table)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 9. วิธีสหประชาชาติ (United Nations Method)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 10. วิธี BLS (Bureau of Labor Statistics Method)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)
(โปรดอธิบายวิธีการ)
2.2 โปรดระบุแบบจาลอง (Model) การคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
นิยามตัวแปร
=
=
=
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2.3 ท่านได้ทดสอบความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของของแบบจาลองดังกล่าวหรือไม่
 ไม่ได้ทดสอบ
 ทดสอบ (โปรดระบุวิธีการและผลการทดสอบ)

2.4 ช่วงเวลาในการคาดประมาณ ระหว่าง พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

2.5 โปรดระบุข้อมูลเชิงสถิติที่ใช้ในการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
2.5.1 ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณ (อดีต)
2.5.1.1
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.1.2
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.1.3
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.1.4
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.1.5
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.2 ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้คาดประมาณ (อนาคต)
2.5.2.1
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
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2.5.2.2
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.2.3
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.2.4
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.5.2.5
ที่มาของข้อมูล
ช่วงระยะเวลาใช้
2.6 โปรดระบุโปรแกรมที่ใช้ในการคานวณ
2.7 แบบจาลอง (Model) มีจุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 : ผลการคาดประมาณความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
พ.ศ.
กาลังคนด้านวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.1
4.2
4.3
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้
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แบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง : แบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ความต้องการเชิง
คุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน” ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนาเซียน โดย นายพงศ์พันธุ์ คา
พรรณ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นา
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้ความเห็นในแบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยฉบับนี้ และขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้
4) แบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยฉบับนี้ใช้ตรวจสอบแบบสอบถามผู้บริหารสถาน
ประกอบการประเภทที่พักขนาดกลางขึ้นไปทั่วประเทศไทยเกี่ยวกับความต้องการและสถานการณ์
ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ทั้งนี้ แบบสอบถามในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
5) แบบตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6) กรอบและตัวชี้วัดคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียนครั้งนี้มีที่มาจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยและได้รับ
การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7) ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ท่านมีภารกิจต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมาก แต่ด้วยความจาเป็น
ของงานวิจัยที่ต้องได้รับความคิดเห็นจากท่าน ผู้วิจัยจึงขอเวลาท่านในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยฉบับนี้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
คาชี้แจง : แบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในตอนนี้ใช้ตรวจสอบแบบสอบถามตอนที่ 1 :
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ผู้วิจัยกาหนดระดับคะแนนความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาสาระ
ดังนี้
[-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง] [0 หมายถึง ไม่แน่ใจ] [1 หมายถึง มีความสอดคล้อง]

 โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของข้อคาถามข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการโดย
การกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นด้วย และ/หรือให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงในตารางต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของ
สถานประกอบการ
ภาพรวมของข้อคาถามข้อ 1-6

ความสอดคล้อง
-1
0
1

1. ที่ตั้งของสถานประกอบการแห่งนี้
 1) กรุงเทพมหานคร
 3) ภาคกลาง
 5) ภาคตะวันตก
 7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง

 2) ภาคใต้
 4) ภาคตะวันออก
 6) ภาคเหนือ

2. จานวนปีตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน (ในกรณีเป็นเศษของปีให้ปัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งปี)
ปี
3. จานวนห้องพัก
ห้อง
4. รูปแบบการบริหารงานในสถานประกอบการแห่งนี้
 1) บริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ
 2) บริหารโดยเครือข่ายในประเทศ
 3) บริหารโดยเจ้าของกิจการ
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
5. แผนกที่มีอยู่ภายในสถานประกอบการแห่งนี้
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
 1) มี  2) ไม่มี
2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 1) มี  2) ไม่มี
3) แผนกงานครัว (Food Production)  1) มี  2) ไม่มี
4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  1) มี  2) ไม่มี
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6. ความต้องการบุคลากรวิชาชีพในแต่ละแผนกของสถานประกอบการแห่งนี้
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุวิชาชีพและระดับการศึกษาที่ต้องการและตอบได้มากกว่า 1
วิชาชีพ)
 2.1) ผู้จัดการแผนกส่วนหน้า (Front Office Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.2) หัวหน้างานแผนกส่วนหน้า (Front Office Supervisor)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.3) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Attendant)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.5) พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุวิชาชีพและระดับการศึกษาที่ต้องการและตอบได้มากกว่า 1
วิชาชีพ)
 2.1) ผู้บริหารแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.2) ผู้จัดการแผนกซักรีด (Laundry Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.3) หัวหน้าแผนกห้องพัก (Floor Supervisor)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.6) พนักงานทาความสะอาดส่วนกลาง (Public Area Cleaner)
(โปรดระบุระดับการศึกษา

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
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3) แผนกงานครัว (Food Production)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุวิชาชีพและระดับการศึกษาที่ต้องการและตอบได้มากกว่า 1
วิชาชีพ)
 2.1) ผู้บริหารแผนกพ่อครัว (Executive Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.2) รองพ่อครัว (Demi Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.3) ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.4) หัวหน้าพ่อครัวขนมหวาน (Chef de Partie)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.6) งานขนมปัง (Baker)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.7) งานเนื้อ (Butcher)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
4) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุวิชาชีพและระดับการศึกษาที่ต้องการและตอบได้มากกว่า 1
วิชาชีพ)
 2.1) ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.2) ผู้จัดการห้องอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.3) หัวหน้าบริกร (Head Waiter)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bar Tender)
(โปรดระบุระดับการศึกษา
 2.5) บริกร (Waiter)
(โปรดระบุระดับการศึกษา

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
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ตอนที่ 2 : ข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง : แบบตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในตอนนี้ใช้ตรวจสอบแบบสอบถามตอนที่ 2 :
ความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโปรดดาเนินการตรวจสอบ
ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการกาหนดระดับคะแนนและคาอธิบาย ผู้วิจัยกาหนดระดับคะแนนและคาอธิบาย
เพื่อสอบถามความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสรรถนะอาเซียนตามกรอบและตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น
5 ระดับ ในแต่ละระดับแสดงถึงขั้นของความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันที่แตกต่างกัน ดังนี้

    

    

มากที่สุด
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1 สร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2 ทางานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
ทางสังคม

สถานการณ์ปัจจุบัน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

ความต้องการ
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 โปรดให้ ความคิดเห็ นในประเด็น “การกาหนดระดั บคะแนนและคาอธิบายเพื่อสอบถามความ
ต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน” โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยกาหนดระดับคะแนนความสอดคล้องของระดับคะแนนและคาอธิบายกับเนื้อหาสาระ ดังนี้
[-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง] [0 หมายถึง ไม่แน่ใจ] [1 หมายถึง มีความสอดคล้อง]
ความสอดคล้อง
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
-1 0
1
1. ความต้องการเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ระดับ 5 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
รายการ

ความสอดคล้อง
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
-1 0
1
2. สถานการณ์ปจั จุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
ระดับ 5 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่
ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่
ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่
ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่
ในระดับน้อยที่สดุ
รายการ
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2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาสาระตามกรอบและตัวชี้วัดคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน แบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้
เก็บข้อมูลความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน จาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก
และ (2) กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการห้องอาหาร ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในตอนนี้ ผู้วิจัยกาหนดระดับความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาสาระตามกรอบและตัวชี้วัด ดังนี้
[-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง] [0 หมายถึง ไม่แน่ใจ] [1 หมายถึง มีความสอดคล้อง]
2.2.1 กลุ่มกาลังคนวิชาชีพให้บริการด้านที่พัก (Hotel Services)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1 สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ลูกค้า
1.2 ทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย
1.3 ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน
1.4 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการอาหารปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย
1.5 ปฏิบัติงานธุรการเบื้องต้นทั่วไป
1.6 เข้าใช้และสืบค้นข้อมูลของโรงแรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์
1.7 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 คงไว้ซึ่งความด้านอุตสาหกรรมการบริการ
1.9 พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
1.10 จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ตา่ งๆ
1.11 ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
2.1 สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการสารองห้องพัก
2.2 ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ความสอดคล้อง
-1

0

1

ข้อคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุง
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คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
2.3 ให้บริการด้านห้องพัก
2.4 รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า
2.5 ดาเนินการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน
2.6 ให้บริการด้านพนักงานขนสัมภาระ
2.7 ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง PABX
2.8 รับโทรศัพท์และโอนสายโทรศัพท์สายเข้า
2.9 อานวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
2.10 ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม
2.11 ให้บริการข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ IDD
 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
3.1 ให้บริการด้านแม่บ้านแก่ลูกค้า
3.2 ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอานวยความสะดวกและ
เครื่องมือต่างๆ
3.3 ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องสาหรับลูกค้า
3.4 ดูแลรักษาและอานวยความสะดวกการซักผ้า
3.5 ทาความสะอาดผ้าลินิน ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของลูกค้า
3.6 ทาความสะอาด ดูแลสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในที่ทางาน
 งานบริการรักษาความปลอดภัย
4.1 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
4.2 รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
4.3 จัดการและดูแลผู้มึนเมา
4.4 บริการและอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
4.5 อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
4.6 วางแผนและดาเนินการอพยพบุคคลต่างๆ ออกจากอาคารเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ความสอดคล้อง
-1

0

1

ข้อคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุง
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คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
 การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 งานด้านการบริหารทั่วไป
6.1 ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตามนโยบาย
ของผู้บริหาร
6.2 เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้นเอกสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
6.3 วางแผน จัดการ และดาเนินการประชุม
6.4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
 การบริหารการเงิน
7.1 ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจสาหรับรายการบริการ
7.2 มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่
ถูกต้อง
7.3 เตรียมใบรายการสถานะทางการเงินไว้เรียกดู
7.4 เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.1 ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงาน
 การจัดการทรัพยากร
9.1 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 กากับการปฏิบัติงานประจาในที่ทางาน
9.3 จัดการการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
9.4 สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
10.1 สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป

ความสอดคล้อง
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2.2.2 ก ุ่มก ัง วิช ชีพใหบริก รหองอ ห ร (Restaurant Services)
คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวด้านที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดการ
อาหาร
1.2 ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในครัว
1.3 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ปฏิบัตติ ามขั้นตอนการจัดการอาหารปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย
1.5 ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน
1.6 คงไว้ซึ่งความด้านอุตสาหกรรมการบริการ
1.7 จัดการและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการผลิตตามรายการเมนู
1.8 ปฏิบัติงานธุรการเบื้องต้นทั่วไป
1.9 ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.10 รับฟังและแก้ปญ
ั หาคาติชมจากลูกค้า
1.11 จัดเก็บอาหารและอุปกรณ์เครื่องครัวตามรายการสต๊อกสินค้า
1.12 สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ลูกค้า
1.13 ทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย
 การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2 สร้างและรักษามาตรฐานการผลิตอาหาร
2.3 เตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆ
2.4 รักษาและเตรียมอาหารให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
2.5 จัดการการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริการอาหาร
2.6 วางแผนและควบคุมดูแลรายการอาหาร
2.7 วางแผนและเตรียมจัดอาหารบุฟเฟ่ต์แก่ลูกค้า
2.8 จัดเตรียมแซนวิชหน้าต่างๆ
2.9 จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์
2.10 จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล
2.11 จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ
2.12 จัดเตรียมอาหารเรียกน้าย่อยและสลัด

ความสอดคล้อง
-1

0

1

ข้อคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุง

417
ุณภ พก ัง วิช ชีพท่องเที่ยวด ที่พักของไทยต มม ตรฐ
สมรรถ ะอ เซีย
2.13 จัดเตรียมขนมหวานประเภทช็อกโกแลตและลูกกวาด
2.14 จัดเตรียมของหวานทั้งร้อนและเย็น
2.15 จัดเตรียมเนื้อโดยการแล่เป็นชิ้นๆ ในขนาดที่กาหนด
2.16 จัดเตรียมซุป
2.17 จัดเตรียมผัก ไข่ และอาหารประเภทแป้ง
2.18 เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
 ก รรับจัดก รเรื่องบริก รอ ห รเพื่อก รพ ณิชย์
3.1 ออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะเจาะจง
หรือความต้องการตามวัฒนธรรมนั้นๆ
3.2 ออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและ
ตลาด
. ประเมินและเลือกระบบการรับจัดการเรื่องบริการอาหารในงาน
จัดเลีย้ ง
 ร เบเกอร์รี่
. จัดการและดาเนินการประกอบการร้าน/มุมกาแฟ
. เตรียมการและจัดวางแสดงขนมปังหรือเค้กเป็นชิ้นๆ petits
fours
. เตรียมการและจัดวางน้าตาลปั้นสาหรับตกแต่ง
. เตรียมการและจัดแสดงขนมเค้กอัลมอนด์ marzipan
. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
. เตรียมการและจัดวางขนมหวานต่างๆ
. เตรียมการและจัดวางขนมเค้กหน้าครีม (torten) และเค้ก
. จัดเตรียมและทาเค้กและขนมปัง
. จัดเตรียมและผลิตสินค้าประเภทยีสต์
. จัดเตรียมและผลิตสินค้าเบเกอรรี่
 บริก รอ ห รแ ะเ รื่องดื่ม
5.1 ทาความสะอาดบาร์และร้านอาหารให้สะอาดเรียบร้อย
5.2 จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม่
5.3 รับผิดชอบการบริการแอลกอฮอล์
5.4 จัดการอานวยความสะดวกบาร์
5.5 จัดเก็บห้องเก็บเหล้า
5.6 จัดเตรียมและบริการค็อกเทล
5.7 จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์
5.8 เตรียมบาร์เครื่องดื่ม
5.9 จัดเตรียมห้องครัวและพื้นที่บริการ
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คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวด้านที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
5.10 จัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
5.11 จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
5.12 ให้บริการอาหารในห้องพัก
5.13 บริการแบบ silver
5.14 บริการไวน์
5.15 จัดเตรียมโต๊ะและอาหารไว้บริการ
 การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
6.1 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 การบริหารงานทั่วไป
7.1 ออกแบบและจัดเตรียมการนาเสนอรายงานต่างๆ
7.2 รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
7.3 เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้นเอกสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
7.4 ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตามนโยบาย
ของผู้บริหาร
 การบริหารการเงิน
8.1 มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมีรายงานทางการเงินที่
ถูกต้อง
8.2 เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการปฏิบัติงาน
8.3 ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจสาหรับรายการบริการ
8.4 เตรียมใบรายการสถานะทางการเงินไว้เรียกดู
8.5 สารวจรายการอาหารและราคา
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9.1 วิเคราะห์สมรรถนะตามหน้าทีก่ าหนด
9.2 จัดการประเมินผลการทางานของพนักงาน
9.3 เตรีมการและจัดฝึกอบรมเป็นการเฉพาะสาหรับพนักงาน
9.4 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงาน
9.5 วางแผนและดาเนินการตามโปรแกรมการฝึกอบรม
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คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวด้านที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
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 การบริหารและความเป็นผู้นา
10.1 พัฒนาและกากับดูแลการดาเนินงานตามวิธีปฏิบตั ินั้นๆ
10.2 บริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
10.3 จัดงานตามโอกาสพิเศษ
10.4 ใช้ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
10.5 จัดการตรวจตราการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
10.6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงาน
10.7 สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
11.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระบบปฏิบัติการพื้นฐานได้
11.2 เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
11.3 อ่านและแปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้

ส่ว ที่ 3 : ว ม ิดเห็ เพิ่มเติมจ กผูทรง ุณวุฒิ

ชี้แจง : โปรดให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่ท่านเห็นสมควร เพื่อผู้วิจัยจะได้
นาไปปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถามฉบับนี้ให้เหมาะสม มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้
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แบบสอบถาม
เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง : แบบสอบถามเรื่อง “การวิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพของกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การ
นาเสนอกลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขา
ที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนาเซียน โดย นายพงศ์พันธุ์ คาพรรณ์ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามและขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เพื่อ
น ามาวิ เคราะห์ ความต้ อ งการเชิ งคุ ณ ภาพของกาลั งคนวิช าชีพ ท่ องเที่ย วสาขาที่ พั กของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยการสอบถามผู้บริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรมทั่วประเทศที่มีขนาด
กลางขึ้นไป
2) แบบสอบถามฉบับนี้มีจานวนทั้งสิ้น 10 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย จะน ามาวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
4) ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ท่านมีภารกิจต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมาก แต่ด้วยความจาเป็น
ของงานวิจัยที่ต้องได้รับความคิดเห็นจากท่าน ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินการวิจัยให้บรรลุผลและ
เกิดประโยชน์แก่ประเทศและหน่วยงานต่างๆ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ป ระกอบการจัดทากลยุทธ์
การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเวลาท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
5) ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
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ตอ ที่ 1 : ขอมู ทั่วไปของสถ ประกอบก ร
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
1. ที่ตั้งของสถานประกอบการแห่งนี้
 1) กรุงเทพมหานคร
 3) ภาคกลาง
 5) ภาคตะวันตก
 7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2) ภาคใต้
 4) ภาคตะวันออก
 6) ภาคเหนือ

2. จานวนปีตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน (ในกรณีเป็นเศษของปีให้ปัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งปี)
และสถานประกอบการแห่งนี้ดาเนินการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.

ปี

3. จานวนห้องพัก
ห้อง จาแนกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
3.1 ห้อง Standard จานวน
ห้อง
3.2 ห้อง Deluxe จานวน
ห้อง
3.3 ห้อง Suite
จานวน
ห้อง
4. มาตรฐานของสถานประกอบการแห่งนี้อยู่ในระดับ

ดาว

5. รูปแบบการบริหารงานในสถานประกอบการแห่งนี้
 1) บริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ  2) บริหารโดยเครือข่ายในประเทศ
 3) บริหารโดยเจ้าของกิจการ/ครอบครัว  4) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................
6. แผนกที่มีอยู่ภายในสถานประกอบการแห่งนี้
(จาแนกแผนกตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวของอาเซียน)
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
 1) มี  2) ไม่มี
2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 1) มี  2) ไม่มี
3) แผนกงานครัว (Food Production)  1) มี  2) ไม่มี
4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  1) มี  2) ไม่มี
7. ความต้องการบุคลากรวิชาชีพในแต่ละแผนกของสถานประกอบการแห่งนี้
(จาแนกแผนกตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวของอาเซียน)
1) แผนกส่วนหน้า (Front Office)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุตาแหน่ง ระดับการศึกษาขั้นต่าและประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตอบตามความต้องการได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง)
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 2.1) ผู้จัดการแผนกส่วนหน้า (Front Office Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.2) หัวหน้าหน่วยพนักงานต้อนรับ (Reception Supervisor)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.3) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.5) พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุตาแหน่ง ระดับการศึกษาขั้นต่าและประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตอบตามความต้องการได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง)
 2.1) ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.2) ผู้จัดการแผนกซักรีด (Laundry Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.3) หัวหน้าดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.5) พนักงานทาความสะอาดห้องพัก (Room Attendant)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.6) พนักงานทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (Public Area Cleaner)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
3) แผนกงานครัว (Food Production)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุตาแหน่ง ระดับการศึกษาขั้นต่าและประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตอบตามความต้องการได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง)

ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)

ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
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 2.1) ผู้บริหารแผนกครัว (Executive Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.2) รองหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.3) หัวหน้าแผนกในหน้าที่งานครัว (Chef de Partie)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.4) รองหัวหน้าแผนกในหน้าที่งานครัว (Demi Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.5) ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
4) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)
 1) ไม่ต้องการ
 2) ต้องการ (โปรดระบุตาแหน่ง ระดับการศึกษาขั้นต่าและประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตอบตามความต้องการได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง)
 2.1) ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.2) ผู้จัดการห้องอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.3) หัวหน้าบริกร (Head Waiter)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bar Tender)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2.5) บริกร (Waiter)
(โปรดระบุระดับการศึกษาขั้นต่า
ประสบการณ์วิชาชีพ

ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)

ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
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ตอนที่ 2 : สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยพิจารณาตามระดับ
คะแนนและคาอธิบาย ดังนี้
1. ระดับคะแนนและคาอธิบาย “สภาพปัจจุบัน” เกี่ยวกับคุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ระดับคะแนนและคาอธิบาย “สภาพที่พึงประสงค์” (ในอีก 5 ปีข้างหน้า) เกี่ยวกับคุณภาพ
กาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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2.1 ก ุ่มก ัง วิช ชีพใหบริก รด ที่พัก (Hotel Services)
สภาพปัจจุบัน

 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1 สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2 ทางานในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย
1.3 ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในทีท่ างาน
1.4 ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5 สามารถเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
1.6 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.7 คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8 พัฒนาและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
1.9 จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานการณ์ตา่ งๆ
1.10 ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกส่วนหน้า
2.1 สารองห้องพักและดาเนินตามขั้นตอนการ
สารองห้องพัก
2.2 ดาเนินการสารองห้องพักผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์



มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

(บริการด้านที่พัก Hotel Services)

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ     
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

สภาพที่พึงประสงค์
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 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
2.3 ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงแรม
2.4 รักษาข้อมูลการเงินของลูกค้า
2.5 ดาเนินการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน
2.6 ให้บริการขนสัมภาระ
2.7 ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง
PABX
2.8 ให้บริการโทรศัพท์สายเข้าและสายออก
2.9 ให้บริการข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
IDD
 สมรรถนะตามหน้าที่แผนกแม่บ้าน
3.1 ให้บริการด้านห้องพักแก่ลูกค้า
3.2 ทาความสะอาดพื้นทีส่ าธารณะ สิ่งอานวย
ความสะดวกและเครื่องมือต่างๆ
3.3 ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักสาหรับ
ลูกค้า
3.4 ทาความสะอาดผ้าลินนิ ผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้า
ของลูกค้า
3.5 มีความรู้เรื่องการใช้น้ายาและสารเคมีในการ
ทาความสะอาด
 การรักษาความปลอดภัย
4.1 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
4.2 รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ
4.3 ดูแลและควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่พบลูกค้า
ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้



มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

(บริการด้านที่พัก Hotel Services)

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ     
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

สภาพที่พึงประสงค์
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4.4 บริการและอานวยความสะดวกในการ
จัดเก็บสิ่งของมีค่าของลูกค้า
4.5 อานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
4.6 วางแผนและดาเนินการอพยพออกจาก
อาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ
 การบริหารทั่วไป
6.1 ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
6.2 เก็บรักษาเอกสารและจัดทาระบบสืบค้น
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ
6.3 วางแผน จัดการและดาเนินการประชุม
6.4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารการเงิน
7.1 ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2 มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3 จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อ
การตรวจสอบ
7.4 เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน



มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

(บริการด้านที่พัก Hotel Services)

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ     
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
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น้อยที่สุด
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1 ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรม
8.3 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน
8.5 สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1 สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัตงิ านทั่วไป

2.2.2 ก ุ่มก ัง วิช ชีพใหบริก รหองอ ห ร (Restaurant Services)

 สมรรถนะร่วมในหน้าที่หลัก
1.1 สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.2 ทางานในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย
1.3 ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในทีท่ างาน





มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

(บริการห้องอาหาร Restaurant Services)
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1.4 ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามหลักสุขอนามัย
1.5 ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้
ภายในครัว
1.6 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.7 คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรม
บริการ
1.8 ควบคุมและเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการ
ผลิตตามรายการเมนู
1.9 ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.10 รับฟังและแก้ปัญหาตามคาติชมของลูกค้า
 การทาอาหารเพื่อการพาณิชย์
2.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคการทาอาหารขั้นพื้นฐาน
2.2 สร้างและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
2.3 จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารในที่ที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย
2.4 วางแผนและควบคุมดูแลการทาอาหารตาม
รายการ
2.5 เตรียมการ จัดวางและนาเสนอผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่
 การจัดบริการอาหารเพื่อการพาณิชย์
3.1 ออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า
3.2 คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารในงาน
จัดเลี้ยง





มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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3.2 คัดสรรและนาเสนอการจัดบริการอาหารใน
งานจัดเลีย้ ง
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4.1 จัดเตรียมและทาความสะอาดบาร์ ห้องครัว
และพื้นที่ให้บริการ
4.2 จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
แก่ลูกค้า
4.3 บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยความ
รับผิดชอบ
4.4 จัดการระบบการจัดเก็บเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์
4.5 การจัดการงานบาร์
4.6 จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทล
4.7 จัดเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในห้องพัก
4.8 จัดเตรียมและให้บริการแบบ silver
4.9 พัฒนาและรักษาไว้ซงึ่ ความรู้และการให้บริการ
เครื่องดื่มประเภทไวน์

 การบริการลูกค้า การขายและการตลาด
5.1 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ

 การบริหารงานทั่วไป
6.1 พัฒนา จัดเตรียมและนาเสนอรายงานประเภท
ต่างๆ



มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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มาก
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6.2 รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของสถานประกอบการ
6.3 เก็บรักษาและจัดระบบสืบค้นเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4 ให้ความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานตามนโยบายของผู้บริหาร
 การบริหารการเงิน
7.1 ดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2 มีมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินและมี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
7.3 จัดเตรียมรายงานสถานะทางการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ
7.4 เตรียมการและควบคุมงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.1 ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทางาน
8.2 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรม
8.3 กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประจาวันของพนักงาน



มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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มากที่สุด
มาก
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(บริการห้องอาหาร Restaurant Services)

สภาพที่พึงประสงค์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คุณภาพกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของ
ไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน

สภาพปัจจุบัน

8.4 เตรียมการและจัดฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะสาหรับ
พนักงานที่ต้องได้รบั การพัฒนาเป็นพิเศษ
8.5 วางแผนและดาเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรม
ที่กาหนด
8.6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
8.7 สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.1 สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัตงิ านทั่วไป
9.2 เริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า
9.3 อ่าน แปลรูปภาพและทิศทางพื้นฐานได้

ส่ว ที่ 3 : ว ม ิดเห็ แ ะขอเส อแ ะเพิ่มเติม
ชี้แจง : โปรดให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่ท่านเห็นสมควร

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับนี้
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แบบสารวจความคิดเห็น
เรื่อง สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง : แบบสารวจความคิดเห็นฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลยุทธ์การ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่ พักของไทย
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดย นายพงศ์พันธุ์ คาพรรณ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้ข้อมูลตามประเด็นแบบสารวจความคิดเห็น
และขอชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้
4. แบบสารวจความคิดเห็นฉบับนี้ใช้สาหรับสารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
5. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พัก
ของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุน
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่
พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. ผู้วิจัยตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมากแต่ด้วยความจาเป็นที่ต้อง
ได้รับข้อมูลจากท่านเพื่อให้การวิจัยบรรลุผลในทางวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานระดับ
นโยบายสามารถน าผลการวิ จั ย ไปจั ด ท ากลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของกาลังคนด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเวลาท่านในการให้ข้อมูลและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การลงทุนทางการศึกษา หมายถึง รายจ่ายด้านการศึกษาของผู้ลงทุนทางการศึกษา ได้แก่
ภาครั ฐ ภาคครั ว เรื อ น สถานประกอบการ และองค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไรทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถก าลั ง คนวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก ของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษา หมายถึง แนวทางการดาเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับ รายจ่าย
ด้านการศึกษาของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยว
สาขาทีพ่ ักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
การเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน หมายถึง การผลิตและพัฒนากาลังคนวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เทียบเคียงกับมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน หมายถึง เกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและ
สมรรถนะตามหน้ าที่ ครอบคลุ ม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน จาแนกเป็น 2 กลุ่ ม ได้แก่ (1) กลุ่ ม
กาลังคนให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย แผนกส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน และ (2) กลุ่มกาลังคน
ให้บริการด้านห้องอาหาร ประกอบด้วย แผนกงานครัว และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา หมายถึง รายจ่ายด้าน
การศึกษาของผู้ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมระบบการศึกษาและสร้างฐานความรู้ ที่มีคุณภาพสูงที่
เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และควรจะเป็ น ในอนาคตภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของทรั พ ยากรเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
อาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
ชื่อหน่วยงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตาแหน่ง
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการลงทุนทางการศึกษา
เพื่ อเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถก าลั งคนวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พั กของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
“สภาพปัจจุ บัน ” ของการลงทุนทางการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ระดับคะแนนและคาอธิบายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด /
ระดับ 4 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก /
ระดับ 3 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง /
ระดับ 2 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย /
ระดับ 1 หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด /
“สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ” ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
กาลั งคนวิชาชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน ระดับคะแนนและ
คาอธิบายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

436

 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน ดังนี้
2.1 ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมในสถานศึกษาของรัฐ
2.2 ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมในสถานศึกษาเอกชน
2.3 รายจ่ายเสริมหรือรายจ่ายประกอบที่มิได้จา่ ย
ให้แก่สถานศึกษาหรือองค์กรการกุศล





มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ ดังนี้
1.1 รายจ่ายเพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิต (สนับสนุน
การจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา)
1.2 รายจ่ายเพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษา
1.3 รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน)
1.4 รายจ่ายเพื่อผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
1.5 รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค
1.6 รายจ่ายเพื่อการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
1.7 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง
1.8 รายจ่ายเพื่อการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
1.9 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.10 ทุนการศึกษา
1.11 เงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน
1.12 เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพที่พึงประสงค์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายจ่ายด้านการศึกษา
ของผู้ลงทุนทางการศึกษา

สภาพปัจจุบัน
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สภาพที่พึงประสงค์





มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รายจ่ายด้านการศึกษา
ของผู้ลงทุนทางการศึกษา

สภาพปัจจุบัน

 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน ดังนี้ (ต่อ)
2.4 เงินบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่ได้
แสวงหาผลกาไร
2.5 เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
 รายจ่ายด้านการศึกษาของสถานประกอบการ ดังนี้
3.1 รายจ่ายในรูปเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร
3.2 รายจ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานใน
ลักษณะทากันเอง
3.3 รายจ่ายที่ให้แก่สถานศึกษาในรูปเงินบริจาค
เงินสงเคราะห์ และเงินให้เปล่า
3.4 ทุนการศึกษา
3.5 รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่
อาศัยการอบรมที่จัดโดยสถานศึกษา
3.6 รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกาลังคน
3.7 รายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ดังนี้
4.1 เงินบริจาคให้กับสถานศึกษา
4.2 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การศึกษา
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ส่วนที่ 3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถก าลั งคนวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวสาขาที่ พั กของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาเซียน
1. ท่านคิดว่าจุดแข็งของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมีอะไรบ้าง (โปรดเรียงลาดับ
ความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. ท่านคิดว่าจุดอ่อนของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมีอะไรบ้าง (โปรดเรียงลาดับ
ความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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3. ท่านคิดว่าโอกาสของการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
วิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมีอะไรบ้าง (โปรดเรียงลาดับ
ความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. ท่านคิด ว่าภาวะคุกคามของการลงทุ นทางการศึก ษาเพื่อ เสริมสร้างขีด ความสามารถ
กาลั งคนวิช าชีพท่องเที่ย วสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนมีอะไรบ้าง (โปรด
เรียงลาดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัย
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์
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