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ประเด็นนาเสนอ
ที่มาและความสาคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย

ผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
 อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั ว สู ง มี
บทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก
 การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนั้น
ต้องขับเคลื่อนผ่าน

การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว

การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
มนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
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 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น  มุ่งเน้นการพัฒนา
โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของตลาดภายในประเทศ
 ไม่ได้ให้ความสาคัญกับมิติการแข่งขันหรืออิทธิพลของความร่วมมือระหว่างประเทศ (ยังไม่มีความ
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม)

APSC

ASCC

AEC

ASEAN

 มีการกาหนด ASEAN Mutual Recognition Agreement: MRA (ข้อตกลงยอมรับร่ว ม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ)
 ในด้านการท่องเที่ยว  ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยว 2 สาขา ครอบคลุม 6 กลุ่ม รวม 32 ตาแหน่ง ได้แก่
 สาขาโรงแรมและที่พัก (Hotel and Accommodation Service)
 สาขาบริการการเดินทาง (Travel Services)
 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คาดหวังว่า MRA on Tourism Professionals จะเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภูมิภาค โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ รวมถึง
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกัน
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 โดยภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสิ่งที่ดี

 แต่หากพิจารณาในส่วนของประเทศอาจพบว่าบางประเทศอาจได้รับผลกระทบในด้านลบหากไม่มี
การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
 ในกรณีของโรงแรมและที่พักในประเทศไทย  โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่นก็จะ
ได้รับผลกระทบโดยจะมีคู่แข่งจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาแย่งงานในประเทศไทยทั้งใน
ด้านการบริการ การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน
 ทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยมีข้อด้อยเรื่องภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจเสียเปรียบคู่แข่ง
จากประเทศอื่นได้
 ในการศึกษาครั้งนี้  มุ่งศึกษาโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ มี
การท่องเที่ยวหนาแน่น มีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสูง โดยเฉพาะในธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาการปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่พักในจังหวัด

เชียงใหม่เพื่อรองรับต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
(MRA on Tourism Professionals)
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (MRA on Tourism Professionals)
 3. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่พัก

ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (MRA on Tourism Professionals)
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
3. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์

4. ข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. แนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

MRA : ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของโรงแรมและ
ที่พัก
- ขนาด
- ลักษณะความเป็นเจ้าของ
- ระดั บ มาตรฐานโรงแรม
(Standard)
- ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ปิ ด
ให้บริการ
- จานวนพนักงาน
- กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

การปรับตัวของโรงแรมและ
ที่ พั ก ในก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์
- การสรรหาและการจัดคน
เข้าทางาน
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ก า ร ใ ห้ ผ ล ป ร ะโ ย ช น์
ทดแทน
- แรงงานสัมพันธ์

การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ า น
การบริ หารจั ดการทรั พยากร
มนุ ษ ย์เ พื่ อรองรั บ AEC และ
MRA
on
Tourism
Professionals

การรั บ รู้ผ ลการเปิด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลง
ร่ ว ม กั น ใ น คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนของผู้บริหาร
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ระเบียบวิธีวิจัย
Mixed method

Quantitative
research

Qualitative
research

 การศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research)
 วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
 ทาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured - Interview)
 การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
 การประชุมกลุ่มย่อย (Small group discussion)
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การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2
 ประชากรในการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ โรงแรมและที่ พั กในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่






จานวน 359 แห่ง (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2554)
ทาการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125)
 โรงแรมและที่พัก 189 แห่ง
ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ

(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 การวิ เ คราะห์ ปัจ จั ย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ การปรับ ตั ว ใช้ ก ารวิเ คราะห์ ถ ดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 3
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
 โรงแรมและที่ พัก ในจั ง หวัด เชีย งใหม่ ที่ อนุ ญ าตให้ สัม ภาษณ์ จานวนอย่ างน้ อ ย
20 แห่ง
 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Small group discussion)
 ผู้วิจัยทาการเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและที่พัก หน่วยงานภาครัฐ อาทิ
การท่องเที่ยวและกี ฬา นักวิช าการ รวม 10 คน เข้าร่วมในการจัด การประชุ ม
กลุ่มย่อย
 ทาการวิเคราะห์การปรับ ตัวและการจั ดการเชิงกลยุ ทธ์ โดยใช้ การวิเ คราะห์

เนื้อหา (Content Analysis)
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1.

• ลักษณะทั่วไปของโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่

2.

• การปรับตัวของโรงแรมและที่พักในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
ต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

3.

• ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงแรมและที่พัก

4.

• การจัดการเชิงกลยุทธ์ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่พักเพื่อ
รองรับต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

1. ลักษณะทั่วไปของโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะความเป็นเจ้าของ
 โรงแรมและที่ พั ก ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ
63.49 เป็นโรงแรมและที่พักอิสระที่ถือความเป็นเจ้าของ
คนเดี ย ว รองลงมาร้ อ ยละ 25.40 เป็ น โรงแรมระบบ
เครือข่าย และมีเพียงร้อยละ 5.82 และ ร้อยละ 5.29 ที่
เป็นโรงแรมระบบแฟรนไชส์ และโรงแรมระบบทาสัญญา
ร่วมจัดการตามลาดับ
ลักษณะความเป็นเจ้าของ

จานวน

ร้อยละ

โรงแรมอิสระ/เจ้าของคนเดียว

120

63.49

โรงแรมระบบแฟรนไชส์

11

5.82

โรงแรมระบบทาสัญญาร่วมจัดการ

10

5.29

โรงแรมระบบเครือข่าย
รวม

48
189

25.40
100.00
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ระดับมาตรฐาน
 โรงแรมและที่พักโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ
39.68 อยู่ในระดับ 3 ดาว รองลงมาคือ
ต่ากว่า 3 ดาว ร้อยละ 21.16 รองลงมา
คื อ ระดั บ 3.5 ดาว ร้ อ ยละ 17.98
นอกจากนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ
ไม่ ร ะบุ มาตรฐาน ระดั บ 4 ดาว และ
ระดั บ 4.5 ดาว ร้ อ ยละ 9.52, 6.35
และ 3.17 ตามลาดับ และน้อยที่สุดคือ
ระดับ 5 ดาว ซึ่งมีเพียงร้อยละ 2.11

ระดับมาตรฐาน
ไม่ระบุ

จานวน ร้อยละ
18
9.52

ต่ากว่า 3 ดาว

40

21.16

3 ดาว

75

39.68

3.5 ดาว

34

17.98

4 ดาว

12

6.35

4.5 ดาว

6

3.17

5 ดาว
รวม

4
2.11
189 100.00

ระยะเวลาในการเปิดดาเนินกิจการ
 หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกิจการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557)
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.68 เปิดดาเนินการมาแล้ว
11-15 ปี รองลงมา ร้อยละ 23.28 เปิดดาเนินการมาแล้ว 5 – 10 ปี รองลงมาเปิด
ดาเนินการมาต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 20.11 รองลงมาร้อยละ 13.76 เปิดดาเนินมาแล้ว
15-20 ปี และมีเพียงร้อยละ 12.17 ที่เปิดดาเนินการมาแล้วมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเปิดดาเนินกิจการ
ต่ากว่า 5 ปี

จานวน
38

ร้อยละ
20.11

5 – 10 ปี

44

23.28

11 – 15 ปี

58

30.68

15 – 20 ปี

26

13.76

มากกว่า 20 ปี
รวม

23
189

12.17
100.00
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จานวนห้องพัก
 เป็นองค์ประกอบสาคัญที่สะท้อนถึงขนาดของโรงแรมและที่พัก การลงทุน รวม
ไปถึงความซับซ้อนของระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
 โรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.44 มีจานวนห้องพัก
น้อยกว่า 60 ห้อง รองลงมา ร้อยละ 30.69 มีจานวนห้องพัก 60-149 ห้อง มี
เพียงร้ อยละ 15.87 ที่มีห้องพักมากกว่า 150 ห้ องขึ้นไป โดยจานวนห้องพั ก
โดยเฉลี่ยคือ 32 ห้อง
จานวนห้องพัก
น้อยกว่า 60 ห้อง

จานวน
101

ร้อยละ
53.44

60 – 149 ห้อง

58

30.69

150 ห้องขึ้นไป

30
189

15.87
100.00

รวม

จานวนพนักงาน
 กลุ่มตัวอย่างโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.21 มีจานวนพนักงานน้อยกว่า 50
คน รองลงมา ร้อยละ 25.39 มีจานวนพนัก งาน 51-100 คน รองลงมา ร้ อยละ
20.64 มีจานวนพนักงาน 101-105 คน และร้อยละ 13.76 ที่มีจานวนพนักงาน
มากกว่า 150 คน จานวนลูกจ้างหรือพนักงานโดยเฉลี่ยต่อกิจการ คือ 34 คน
 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นชาวต่างชาติ
จานวนพนักงาน
น้อยกว่า 50 คน

จานวน
76

ร้อยละ
40.21

51 - 100 คน

48

25.39

101 - 150 คน

39

20.64

มากกว่า 150 คน
รวม

26
189

13.76
100.00
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สาคัญ
 หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่โรงแรมและที่พักพยายามดาเนินการส่งเสริม
การตลาด
 กลุ่มตัวอย่างโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่ง ร้อยละ 50.26 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองลงมา คือร้อยละ 27.51 ที่เน้นเป้าหมายที่ลูกค้าชาว
ไทยเป็นหลัก และมีเพียงร้อยละ 22.22 ที่เน้นลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวไทย

จานวน
52

ร้อยละ
27.51

ชาวต่างประเทศ

42

22.22

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวม

95

50.26
100.00

การมีเว็บไซด์
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.55 มีเว็บไซด์ของตัวเอง อีกร้อยละ 35.45 ไม่มีเว็บไซด์เป็นของตนเอง
 โดยภาพรวมโรงแรมและที่พักทั้งที่มีเว็บไซด์และไม่มีเว็บไซด์เป็นของตัวเอง จะอาศัยการขาย
และประชาสัมพันธ์ห้องพักผ่าน OTA (Open Travel Alliance)
 เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยต้ น ทุ น ต่ าอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการท่องเที่ยวจากการเชื่อมต่อในเว็บไซต์เดียว (One single link)
 OTA ที่ โ รงแรมและที่ พั ก นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ www.agoda.com, www.booking.com/,
www.expedia.com และ www.tripadvisor.com/
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ความต้องการจ้างงานแรงงานอาเซียน
 โรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการในการจ้างแรงงาน
ต่างชาติเพราะมีอุปสรรคหลายด้าน ทั้งด้านการสื่อสาร ที่พัก และการทางานร่วมกับ
คนไทย
 แต่หากถามถึงความต้อ งการในการจ้า งแรงงานอาเซี ยนนั้น พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างมี
ความต้องการในการจ้างแรงงานจากประเทศพม่ามากที่สุด ร้อยละ 41.27 รองลงมา
คือ แรงงานจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 31.22 รองลงมาคือแรงงานจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 22.22 และ แรงงานจากประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 15.87

การรับรู้ผลกระทบของข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียนต่อองค์กร
 พบว่า ผู้ บริ หารของโรงแรมและที่พั ก มีร ะดั บ การรั บ รู้ถึงผลของการเปิด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( Mean = 3.42, S.D. = 0.85)
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2. การปรั บตั วของโรงแรมและที่ พักในการบริหารจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์เพื่ อรองรั บต่ อ
ข้ อตก ลงร่ วมกั นในคุ ณสมบั ติ ของบุ คลากรวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน
 โรงแรมและที่ พั ก ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารปรั บ ตั ว ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง

( Mean =3.23, S.D. = 1.08)
 ด้านที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับมาก คือด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Mean=3.82)
 นอกนั้นมีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากสูงสุดไปหาต่าสุดดังนี้ คือ ด้าน
การสรรหาและจัดคนเข้าทางาน (Mean= 3.11) รองลงมาคือ ด้านการจัดการแรงงาน
สัมพันธ์ (Mean =3.09) และ ด้านการให้ผลประโยชน์ทดแทน (Mean = 2.89)
บุคลากร
S.D.

ความสามารถในการแข่งขัน
1.
2.
3.
4.

ด้านการสรรหาและจัดคนเข้าทางาน
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ด้านการให้ผลประโยชน์ทดแทน
ด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์
การปรับตัวในภาพรวม

3.11
3.82
2.89
3.09
3.23

1.04
1.15
1.17
0.97
1.08

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม
และที่พัก
 สมมติฐานการวิจัย
 ขนาด(จานวนห้อง) ลักษณะความเป็นเจ้าของ ระดับมาตรฐานโรงแรม ระยะเวลาใน

การเปิดให้บริการ จานวนพนักงาน กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และการรับรู้ผลการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน
 การคัดเลือกปัจจัยเข้าสู่สมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิเคราะห์สัม ประสิทธิ
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ระหว่างตัวแปร
อิสระ กับ ตัวแปรอิสระ
 การวิเคราะห์ความสั มพัน ธ์ระหว่า งตัว แปรอิสระกับ ตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ปัจจัยที่นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีดังนี้
 ROOM
 OWNER
 STAR
 TIME
 EMPLOY
 TG
 PERC
 ADAPT

=
=
=
=
=
=
=
=

จานวนห้อง (ขนาด)
ลักษณะความเป็นเจ้าของ
ระดับมาตรฐานโรงแรมและที่พัก
ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
จานวนพนักงาน
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
การรับรู้ผลการเปิด AEC และ MRA ASEAN ของผู้บริหาร
การปรับตัว

ค่าความสัมพันธ์ ของปัจจั ยในการอธิบายการผันแปรของการปรับตัวในด้านการจัดการ
ทรั พยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่ พักเพื่ อรองรับต่ อข้ อตกลงร่ วมกั นในคุ ณสมบั ติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
สมการที่ 1 ADAP =

a + b PERC

สมการที่ 2 ADAP =

a + b PERC + b OWNER

สมการที่ 3 ADAP =

a + b PERC + b OWNER + b ROOM

สมการที่ 4 ADAP =

a + b PERC + b OWNER + b ROOM + b TG

สมการที่ 5 ADAP =

a + b PERC + b OWNER + b ROOM + b TG + b EMPLOY

สมการในการวิเคราะห์
สมการที่ 1
สมการที่ 2
สมการที่ 3
สมการที่ 4
สมการที่ 5

R
0.875
0.879
0.884
0.912
0.916

R2
0.766
0.772
0.781
0.831
0.839

R2 change
0.006
0.009
0.050
0.007
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 ปัจจัยด้ านการรับรู้ถึงการเปิดประชาคมอาเซี ยนและข้อตกลงร่ว มกันในคุณสมบัติของ

บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง อาเซียนของผู้บริหาร (PERCEP) มีความสัมพันธ์กับการ
ปรับตัวในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่พักเพื่อรองรับต่อข้อตกลง
ร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ADEP) มากที่สุด
 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านลักษณะความเป็นเจ้าของ(OWNER) จานวนห้องพัก (ROOM)

จานวนพนักงาน (EMPLOY) และปัจจัยด้านเป้าหมายการตลาด (TG)ตามลาดับ
 โดยปั จ จั ย ทั้ งหมดร่ ว มกั นอธิ บ ายการปรั บ ตั ว ในด้า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ของ

โรงแรมและที่พักเพื่อรองรับต่อข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน ได้ร้อยละ 83.91

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและที่พักเพื่อ
รองรับต่อข้ อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชี พท่องเที่ยวแห่งอาเซี ยน
 ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =3.05, S.D.=1.05)
 ประเด็นที่มีการดาเนินการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับมาก ได้แก่
 มีการวางแผนในการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมภายนอกทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาพนักงานให้มาตรฐานสูงขึ้น (Mean = 3.57, S.D.=1.23)
 มีการกาหนดกลยุทธ์ การจั ดการด้า นทรัพ ยากรมนุษ ย์เพื่ อปรั บตัวรองรั บต่อการก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนลงไปในวิสัยทัศน์
ขององค์การ(Mean = 3.56, S.D.=0.98)
 มีการวางแผนในการประกาศเพื่อหาคนเข้าทางานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่ (Mean = 3.50, S.D.=0.98)
 มีการวางแผนกลยุทธ์ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน(Mean = 3.44, S.D.= 0.86)
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 โรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic

planning) ในด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
 ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการวางแผนใน

การสรรหาและจั ด คนเข้ า ท างาน วางแผนในการอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร การให้
ผลประโยชน์ทดแทน และการจัดการแรงงานสัมพันธ์
 โรงแรมและที่พักขนาดใหญ่จะมีการวางแผนอนาคตไว้อย่างชัดเจนแล้ว แตกต่างจากโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไม่มีการวางแผนและเตรียมการรองรับที่ชัดเจน
 โดยส่วนใหญ่โรงแรมและที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้มี การนาเอาแผนกลยุทธ์ในด้า น

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนไปปฏิบัติ และประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหารจัดการโรงแรมและที่พกั
 องค์ กรในทุกภาคส่ว น ที่เ กี่ย วข้ องควรมีค วามร่ว มมื อ เพื่ อกาหนดแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูงสุดตามที่อาเซียนได้กาหนดไว้
ร่วมกัน
 ภาครัฐควรมีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
(MRA on Tourism Professional) เพื่อสร้างความได้เปรียบต่อผู้ประกอบการไทย
 รัฐบาลควรมีการเน้นการพัฒนาแรงงานระดับล่างให้ขึ้นมาทางานด้านท่องเที่ยว ใน

32 ตาแหน่งงานที่ขาดแคลนนี้แทน
 ควรเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในทักษะด้าน

ภาษาและการสื่อสาร
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 ควรมีการให้ความสาคัญกับแรงงานที่มาจากอาชีวศึกษา คือแรงงานระดับ ปวช.และ

ปวส.มากขึ้น เพราะจะสามารถมาทดแทนแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวที่ขาดแคลนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้ประกอบการควรเริ่มวางแผนล่วงหน้าในการปรับตั วทั้งในด้านการผลิต การจ้า ง

แรงงาน การตลาด การเงิน และทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
และข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
 ภาครัฐควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ข้อตกลงร่วมกั นในคุณสมบัติ ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ ยวแห่งอาเซี ยน เพื่อสร้า ง
ความเข้าใจและการรับรู้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 ควรมีการศึกษาต่อยอด โดยมุ่งเน้นไปทั้งกระบวนการทั้งการวางแผนกลยุทธ์ การนา

แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
 ควรมีการศึกษาในกลุ่มบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอื่นนอกเหนือจากสาขาโรงแรมและ
ที่พัก (Hotel and Accommodation Service) นั่นคือบุคลากรวิชาชีพในสาขา
บริการการเดินทาง (Travel Services)
 ควรมีการศึกษาครอบคลุมโรงแรมและที่พักในประเทศอาเซียน เพื่อให้การศึกษามี
ความครอบคลุมและชี้ให้เห็นถึงภาพรวมในการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจะเป็นประโยชน์ต่อแต่ละประเทศที่จะวางแผนเพื่อรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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จบการนาเสนอ
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