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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เป นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการดานการ
ทองเที่ ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภ าคลุมน้ําโขง ต อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และนําผลจากการวิจัยที่ได ไปพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ใหเหมาะสมและสอดคลองกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการในปจจุบัน โดยทบทวน
จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และ 11 ทิ ศทางดานการทองเที่ยว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณความ
ตองการแรงงาน ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูป ระกอบการดานการทองเที่ ยวในกลุมประเทศอนุ ภูมิภาคลุ มน้ําโขง ไดแก จีน (ยู น
นาน) ไทย ลาว เวียดนาม พมา และกัมพู ชาจํานวน 358 คน จาก 3,448 บริษัท เครื่องมื อที่ใชคื อ แบบสอบถาม วิเคราะหข อมูลโดย
รวบรวมขอมูลจากการสอบถาม ขอมูลเอกสารและขอมูลทุติยภูมิอื่นๆ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบพรรณนา แผนภูมิ แผนภาพตาราง เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะหเชิงเนื้อหา การวิเคราะหดวยโปรแกรมเพื่อนําเสนอคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ขอมูล ผลจากการวิจัยพบวาความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตอคุณลักษณะของ
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง พบวา มีความคาดหวังตอคุณลักษณะของ
แรงงาน ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในดานตางๆ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานทักษะในการทํางาน ดานมนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรม จริยธรรม
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, ผูประกอบการ, คุณลักษณะของแรงงาน, อุตสาหกรรมทองเที่ยว, อุตสาหกรรมบริการ,
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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Abstract
This study is a quantitative and qualitative research that aimed to examine tourism entrepreneurs’
expectations of characteristics of the tourism workforce in the Greater Mekong Sub-region (GMS) countries. The
results drawn from the study were utilized for developing and refining the Bachelor of Arts Program in Tourism
and Service Industry, Nakhon Phanom University, for being an appropriate program in accordance with the today
tourism and service industry movement. The research design was based on the National Economic and Social
Development Plan No. 10 and 11 of tourism destination trends, Ministry of Education Announcement of
undergraduate qualification standards of Tourism and Hospitality Program B.E. 2553. The document inquiry and
related literature reviewed several sources underlying workforce demands issues. Research population and
samples were 358 tourism entrepreneurs from 3,448 companies in the Greater Mekong Sub-region (GMS)
Countries; Thailand, Laos PDR, Vietnam, Myanmar and Cambodia. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection and analysis. The study findings were also presented in a descriptive composition
format, charts, diagrams, and tables depicting content analysis and statistical analysis. The statistical analysis used
a software program to present data of percentage, mean, standard deviation. The results also revealed that the
tourism entrepreneurs’ expectations on characteristics of the tourism workforce in the Greater Mekong Sub-region
(GMS) countries in all aspects and in each aspect were at a high level in the three sequential categories: Work Skills,
Interpersonal Skills, and Moral and Ethics.
Keywords: Expectations, Entrepreneurs, Characteristics, Tourism industry, Service industry,
Greater Mekong Sub-region (GMS) Countries

1. บทนํา
ปจจุบันเป นที่ย อมรับว าการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคั ญในการพั ฒ นาและปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงประเทศจากการลงนาม
ขอตกลงสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และกําหนดใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรี ในสาขาที่พัก และสาขาการ
เดินทาง รวม 32 ตําแหนงงาน ในป พ.ศ. 2558 สําหรับประเทศไทยสาขาบริการเปนแหลงรายไดสําคัญ มีสัดสวนเปนรอยละ 45 ตอ
GDP ของประเทศ ในป พ.ศ. 2552 ในขณะที่จํานวนผูมีงานทําในภาคบริการ 10 สาขาประมาณ 15,101,380 คน โดยมีผูมีงานทําใน
สาขาการทองเที่ยวมีจํานวนสูงเป นอันดับสองคือ มีจํานวนผูทํางาน 2,691,016 คน หรือ คิดเปนรอยละ 17.8 ของผูมีงานทําในภาค
บริการ ประกอบดวยผูที่ทํ างานในสาขาโรงแรมและภั ตตาคารจํ านวน 2,572,566 คน และ ผูที่ ทํางานในกิจกรรมด านตัวแทนธุรกิ จ
ทองเที่ยวจํานวน 118,449 คน ทั้งนี้ผูมีงานทําในภาคการทองเที่ยวมีแนวโน มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนาประเทศไทยจึงควรมีการ
จัดลําดับความสําคัญ การพัฒนาแรงงานในสาขาดังกลาวแตละกลุมทั้งที่อยูในตลาดแรงงาน และแรงงานที่จะเขาสูตลาดแรงงานในป
พ.ศ. 2557-2558 เปนตนไป โดยประเทศไทยจะตองมีพันธกิจที่ชัดเจนในแตละภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย
ใน 32 ตําแหนงงานที่ทําความตกลงกัน เพื่อใหแรงงานไทยไดรับการยกระดับสมรรถนะที่เทาเทียม หรือสูงกวาสมรรถนะที่ไดกําหนด
รวมกันของอาเซียน เพื่อเปนการประกันโอกาสใหกับแรงงานไทยวาจะยังคงไดประโยชนจากความไดเปรียบดานคุ ณภาพพื้นฐานใน
ความเป นไทย (Thainess) และในความมีเอกลั กษณ ด านความโอบออมอารี น้ํ าใจงาม (Hospitality) ต อไป เนื่ องจากในป จจุ บั น
แรงงานไทยไดรับความชื่นชม ถือวาเปนแรงงานที่มีศักยภาพสูงทางดานการทองเที่ยวในระดับตนของโลกอยูแลว [1]
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub regional :GMS) เปนความรวมมือทางเศรษฐกิจได
ขยายความรวมมือไปยังกัมพูชา และเวียดนาม ทําใหยกระดับความรวมมือที่เรียกวาความรวมมือทางเศรษฐกิจในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงซึ่งประกอบไปดวย 6 ประเทศ คือจีนตอนใต พมา เวียดนาม ลาว ไทย และกัมพูชาโดยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ลักษณะของการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และอนุภูมิภาคทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองดวยการเปดเสรีทางการคา การ
ลงทุน รวมทั้งการแขงขันทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการขยายตัวทางการคาการลงทุน อุตสาหกรรมการเกษตร และบริการ สนับสนุน
การจางงาน ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น สงเสริมพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยี และการศึกษาระหวางกัน
รวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริม และเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจใน
เวทีการคา เพื่อจัดทํากรอบยุทธศาสตร และวางแผนความรวมมือในกรอบเศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งหมด 9 สาขา คือ คมนาคม
ขนส ง โทรคมนาคม พลังงาน การท องเที่ย ว การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย สิ่ งแวดล อม และการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ การ
อํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุนและการเกษตร [2]
มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดตั้ง วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการโดยมีวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง เพื่อทํา
หนาที่ผลิตบุคลากรทางดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรูดี เกงและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม มีความเปนมืออาชีพดานการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามเอกลักษณ และอัตลักษณของ
วิทยาลัยการท องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว ในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการทองเที่ ยว เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัย เรื่องความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตอคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุม น้ําโขง และเพื่ อตอบสนองความคาดหวั งของผูป ระกอบการดานการท องเที่ย วภาคตลาดแรงงานในอุ ตสาหกรรมทองเที่ ยวและ
อุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป ระกอบการดานการท องเที่ ยวในกลุม ประเทศอนุ ภู มิภ าคลุม น้ําโขงตอคุณ ลักษณะของ
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2) เพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางความคาดหวังของผูป ระกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงต อ
คุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไปพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการใหเหมาะสมและสอดคลองกัน

3. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้งหมด
6 ประเทศ ไดแก จีน ไทย ลาว เวียดนาม พมา กัมพูชา จํานวน 3,448 บริษัท
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง (Sample) ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด 3,448
บริษัท ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน
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สูตร
เมื่อ

n

N
1  Ne 2

(1)

คือ
จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
คือ
จํานวนหนวยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด
e
คือ
ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (Sampling error) มีคาเทากับ 5% ภายใตความเชื่อมั่น95%
ได ข นาดของกลุ ม ตั วอย างจํ านวน 358 บริ ษัท จากนั้ น คณะผู วิจัย ได แ บ ง เลื อกกลุ ม ตั วอย างการสุ ม ตั วอย างแบบแบ งชั้ น
(Stratified Sampling) โดยใช การสุ ม แบบงาย (Simple Random Sampling) กํ าหนดสัด ส วนของกลุ ม ตั วอย างเพื่ อใชใ นการตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ดังแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1
n
N

ตารางที่ 1แสดงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเทศ
จีนตอนใต
พมา
เวียดนาม
ไทย
ลาว
กัมพูชา
รวม

จํานวน(บริษัท)
48
128
20
135
6
21
358

4. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามใชแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามนี้ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ได แ ก เพศ ระดับ การศึ กษา ตํ าแหน งงาน และภู มิลํ าเนาของประเทศที่อาศั ยอยูลั กษณะคํ าถามเป นแบบปลายปด (Close-ended
Questions)
สวนที่ 2ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตอคุณลักษณะ
ของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมู ลเพื่อใหไดขอมูล ตรงตามวัต ถุประสงคของงานวิจัย กลุม ตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํ านวน 358 บริษัท ซึ่ ง
คณะผูวิจัยใชวิธีสุมการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชการสุมแบบงาย เพื่อสุมตัวอยางจากประชากรแตละกลุม
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อเสนอคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบขอมูล การวิเคราะหขอมูล โดยรวบรวมเอกสารและขอมูลทุติยภูมิอื่นๆ โดยนําเสนอขอมูลในรูปพรรณนา
แผนภูมิ แผนภาพ ตารางเพื่อรวบรวมและวิเคราะหเชิงเนื้อหา

5. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 358 คน สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.60 รองลงมา คือ เพศหญิง รอยละ 45.30
และเพศอื่ น ๆ ร อยละ 4.20 สวนใหญ มีอายุ 30 – 39 ป ร อยละ 61.50 รองลงมา คื อ อายุ 20 – 29 ป รอยละ 21.50 และอายุ
40 – 49 ป รอยละ 32.00 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 70.40 รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 20.10
และระดับปริญญาโท รอยละ 9.50 สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ รอยละ 61.20 รองลงมา คือ เจาของกิจการ รอยละ 22.60
และผูบริหาร รอยละ 16.20 ที่ตั้งของสถานประกอบการดานการท องเที่ยวสวนใหญ อยูในประเทศไทย รอยละ 37.70 รองลงมา คือ
ประเทศพมา รอยละ 35.80 และประเทศจีน รอยละ 13.40
ความคาดหวังของผู ประกอบการดานการทองเที่ย วในกลุ มประเทศอนุภู มิ ภาคลุ มน้ํ าโขง ต อคุ ณลักษณะของแรงงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ภาพรวม มีความคาดหวังอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานทักษะในการทํ างาน มีความคาดหวังอยูในระดับ มาก รองลงมา คือ ด านมนุ ษยสัมพั นธ มี ความ
คาดหวังอยูในระดับมาก และดานคุณธรรม จริยธรรม มีความคาดหวังอยูในระดับมาก
ดานทักษะในการทํางาน ภาพรวม อยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการปฏิ บั ติ งานได อยู ในระดั บ คาดหวั งมาก รองลงมา คื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ สาขาการท องเที่ ย วและ
อุตสาหกรรมบริการ และสามารถใชสื่อสารสนเทศในการทํางานได อยูในระดับคาดหวังมาก
ดานมนุ ษ ยสั ม พั น ธภ าพรวม อยูในระดั บ คาดหวั งมาก โดยมี ค าเฉลี่ย สู งสุ ด 3 อันดั บ แรก คือ มี ความเอื้อเฟ อตอเพื่ อน
รวมงาน อยูในระดับคาดหวังมาก รองลงมา คือ ปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานและรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานได อยูในระดับ
คาดหวังมาก และสามารถทํางานกับชาวตางประเทศได อยูในระดับคาดหวังมาก
ดานคุณธรรม จริยธรรม ภาพรวม มีอยูในระดับคาดหวังมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีจิตสํานึก และตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อยูในระดับคาดหวังมาก รองลงมา คือ มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
อยูในระดับคาดหวังมาก และสามารถที่จะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการใหมีความเจริญกาวหนา
ตอตนเองและหนวยงาน อยูในระดับคาดหวังมาก
ดานความรู ภาพรวม อยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา
และแกไขป ญหาตาง ๆ อยูในระดับคาดหวังมาก รองลงมา คือ มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ย วในกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง อยูในระดับคาดหวังมาก และมีความรู ความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
และตอยอดองคความรูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีอยูในระดับคาดหวังมาก

6. อภิปรายผลการวิจัย
ความคาดหวัง ของผูป ระกอบการด านการท องเที่ ย วในกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ าโขง ต อคุ ณ ลั กษณะของแรงงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ดานทักษะในการทํางาน จากการวิจัย พบวาความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ตอคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุ ภูมิภาคลุ มน้ําโขง ในดาน
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ทักษะในการทํางาน ส วนใหญ มีค วามคาดหวั งอยู ในระดับ มากใหแ รงงานในอุ ตสาหกรรมทองเที่ย วและอุ ตสาหกรรมบริการในกลุ ม
ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ าโขง สามารถใช ภ าษาอั ง กฤษในการปฏิ บั ติ ง านได ซึ่ ง สอดคล องกั บ รายงานผลการวิ จั ย ตลาดแรงงาน
ปพ .ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 เรื่ อง คุณ สมบั ติ พื้ นฐานของลู กจ างที่นายจ างตองการและคุณ ลักษณะของนายจ างที่ ลูกจ างต องการใน
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ การ สถาบั นวิ จัย เพื่ อการพั ฒ นาประเทศไทย [3] ที่ ไ ด ศึ กษาพบว า คุ ณ สมบั ติ ข องลู กจ างที่ นายจ าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตองการอยูในเกณฑระดับในดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน คือ มีทักษะความ
ชํานาญในการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ โดยใหคะแนน 3.39 คะแนนและสอดคลองกับขวัญ ใจ เตชะเสนสกุล [4] ที่ได
กล าวว า การเคลื่ อ นย ายแรงงานมี ฝ มื อ อย างเสรี (Free Flow of Skilled Labour) ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community : AEC) ซึ่งประกอบดวย 10 ชาติ 10 ภาษา คงตองเผชิญกับปญหาความแตกตางดานภาษาที่จะเปนอุปสรรค
ตอการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ แตหากพิจารณาในแงมุมของปจเจกบุคคล ผูที่มีความสามารถในการใชภ าษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล ยอมมีความไดเปรียบทั้งการแขงขันในตลาดแรงงานภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้ น
รวมถึงในการออกไปหางานทําในประเทศอื่นที่มีคาจางแรงงานสูงกวา เชนเดียวกับการพิจารณาในระดับประเทศ ซึ่งประเทศที่ประชากร
มีทั กษะด านภาษาดีกวาย อมดึ งดูด การคาการลงทุ นจากต างประเทศได ม ากกวา อยางไรก็ต ามเมื่อพิ จารณาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ยจากคะแนน TOEFL IBT กับประเทศอื่นในอาเซียน (ยกเวนบรูไน) พบวาคะแนน TOEFL IBT เฉลี่ย
ของไทยในป 2553 อยูที่ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน สูงกวาประเทศเพื่อนบานอยางกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
เทานั้น แตยังต่ํากวาประเทศคูแขงสําคัญในอาเซียนอยางสิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย สะทอนใหเห็นวาบุคลากรไทยยัง
มี ค วามจํ าเป นที่ จ ะต องพั ฒ นา ระดั บ ความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษให สู ง ขึ้ น เพราะการที่ แ รงงานไทยมี ทั กษะในการใช
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ไมเพียงแตจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับแรงงานจากชาติอาเซียนอื่นทามกลางการเปดเสรีการ
เคลื่อนยายแรงงานภายใต AEC เทานั้น แตยังหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศใหเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอีกดวย
ดานมนุษยสัมพัน ธ จากการวิจัย พบวาความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง ตอคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในดานมนุษย
สัม พันธ ส วนใหญ มี ค วามคาดหวังอยูในระดับ มากให แรงงานในอุต สาหกรรมทองเที่ ยวและอุต สาหกรรมบริการในกลุ มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง มีความเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมงานซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยตลาดแรงงาน ป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 เรื่อง
คุณสมบัติ พื้ นฐานของลูกจางที่ นายจ างต องการและคุ ณลักษณะของนายจางที่ลู กจางต องการในภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริ การ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย [3] ที่ไดศึกษาพบวา คุณสมบัติของลูกจางที่นายจางภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตองการ
อยูในเกณฑระดับมากที่สุดในดานคุณธรรม จริยธรรมคือ เปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน โดยใหคะแนน 4.47 คะแนน
ดานคุณธรรม จริยธรรม จากการวิจัย พบวาความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง ต อคุ ณลั กษณะของแรงงานในอุ ต สาหกรรมท องเที่ย วและอุ ตสาหกรรมบริการในกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิภ าคลุ มน้ํ าโขง ในดาน
คุณธรรม จริยธรรม สวนใหญ มี ความคาดหวั งอยู ในระดับ มากให แรงงานในอุต สาหกรรมทองเที่ย วและอุ ตสาหกรรมบริการในกลุ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีจิตสํานึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวางานดานการ
ทองเที่ยวเปนงานบริการ ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในดานนี้ โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในตําแหนงมัคคุเทศกจะตองมีนั้น คือ
ตองเปนผูที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงาน ป พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 เรื่อง คุณสมบั ติ
พื้นฐานของลูกจางที่นายจางตองการและคุณลักษณะของนายจางที่ลูกจางตองการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒ นาประเทศไทย [3]ที่ ไดส รุป ผลการวิจัย วา โดยภาพรวมนายจางทั้ งในภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ การตองการลูกจางที่ มี
คุณสมบัติพื้นฐานจรรยาบรรณเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งใหความสําคัญมากกวาคุณสมบัติดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชา สะทอนใหเห็นวาลูกจางที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีความรู
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ความสามารถเพี ยงพอที่จะทํางาน หรือนายจางสามารถพัฒ นาความรูความสามารถทางวิชาการใหกับลูกจาง แตคุณสมบัติพื้ นฐานที่
ลูกจางตองพัฒนาตนเอง เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของนายจาง คือ การมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้
นายจางในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ตองการลูกจางที่มีคุณสมบัติ ทั่วไปที่มีความซื่อสัตยในการปฏิบั ติงานและมีความตรงต อ
เวลา เป นอันดับต น เปนเครื่องบงชี้ วานายจางไดใหค วามสําคั ญต อความมีวินั ยของลูกจาง ซึ่งคุ ณสมบั ติของลูกจางดั งกลาวจะสงผล
โดยตรงตอการดําเนินกิจการของนายจาง เพราะถาลูกจางขาดความซื่อสัตย ก็จะเกิดปญหาการทุจริตในองคกร และถาลูกจางขาดวินัย
ไมตรงตอเวลา ก็จะสงผลตอผลประกอบการของสถานประกอบการโดยรวม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยุทธ กุลตังวัฒนา
และคณะ [5] ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศกชาวไทย ซึ่งไดรับ
รางวัลระดับดี รายงานประเภทการวิจัย ประจําป 2550 จากสภาวิจัยแหงชาติ พบวา เนื่องจากประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวป
ละหลายล านบาท นั กท องเที่ ย วที่เดิ นทางเข ามาต องการแสวงหาแหลง ท องเที่ ย วที่ ถู กใจ และมั คคุ เทศก ถื อเป นด านแรกของการ
ใหบริการที่จะสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว ดังนั้นมัคคุเทศกจึงเปนงานบริการที่ตองมีประสิทธิภาพสูง มีคุณธรรม มีคานิยมที่ดี
เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของอรจนา จันทรประยูร และคณะ [6] ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก
ทองถิ่น ในพื้นที่ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา มัคคุเทศกเปนหนึ่ งในอาชีพที่ มีเกียรติ ดังนั้น จําเปนตองมี
มารยาทและจรรยาบรรณที่ตองประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม ในดานตาง ๆ เชน การแตงกายตองสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล มีความประพฤติและกิริยามารยาทที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ มีการใหขอมูลที่ถูกตอง ตอง
ตรงต อเวลา และรักษาเวลา ไมกลาวตําหนิ หรือใหรายปายสีผูอื่นหรือองค กร มีไหวพริบ แก ปญหาเฉพาะหนาไดดี มีการจัดการและ
ประสานงานกับ หน วยงานตาง ๆ อยางดี และมี การจดบั นทึ กรายละเอีย ดทุกครั้งที่ มีการนําเที่ ยว และยังสอดคลอ งกับงานวิจัย ของ
สุภาพร สุกสีเหลือง และคณะ [7] ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกทั่วไปอิสระ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ไดเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกทั่วไปอิสระ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา ดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ การอบรมที่ทางบริษัทหรือหนวยงานภาครัฐจัดขึ้น ควรมีการสอดแทรกเรื่องจริยธรรมและจิตสํานึก
สาธารณะดวย เนื่องจากการปลูกฝงใหมัคคุเทศกมีจริยธรรมในตนเอง เชน การไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว การไมละโมบ ไมลักเล็ก
ขโมยนอย หรือไมพูดปด เพราะการกระทําเหลานี้จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความเชื่อถือไววางใจ ซึ่งในความเปนจริงแลวยังมีมัคคุเทศก
บางสวนที่หวังเพียงคาตอบแทนจากการบริการ โดยไมใสใจเรื่องจริยธรรม เชน การพูดปดเพื่อใหนักทองเที่ยวซื้อสินคาบางประเภทที่
ได รับ คาคอมมิช ชั่นสูง หรือการตัด รายการนํ าเที่ ยวทิ้ ง เพื่อจะได นํานักทองเที่ย วไปใชเวลาซื้อสินคามากขึ้ น สิ่ งเหล านี้ล วนทําความ
เสียหายไมเพียงแตชื่อเสียงของตัวมัคคุเทศกเองเทานั้น แตยังสรางภาพลบแกบริษัทและประเทศไทยดวย
ดานความรู จากการวิจัย พบวาความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตอ
คุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในดานความรู สวนใหญ
มีความคาดหวังอยูในระดั บมากใหแ รงงานในอุตสาหกรรมท องเที่ยวและอุ ตสาหกรรมบริการในกลุมประเทศอนุภู มิภ าคลุม น้ําโขงมี
ความส ามารถในการวิ เ ค ราะห ป ญ ห าแ ละ แก ไขป ญ ห าต าง ๆ ซึ่ งส อด ค ล อ งกั บ ราย งานผล การวิ จั ยต ล าด แรงงาน
ป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 เรื่อง คุณสมบั ติพื้ นฐานของลู กจ างที่นายจ างต องการและคุณลั กษณะของนายจ างที่ลู กจ างตองการใน
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารสถาบั นวิ จัย เพื่ อการพั ฒ นาประเทศไทย [3] ที่ ไ ด ศึ กษาพบวา คุ ณ สมบั ติ ข องลู กจ างที่ น ายจ าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตองการอยูในเกณฑระดับมากในดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานคือ มีไหวพริบ
ปฏิภาณ ตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาได โดยใหคะแนน 4.19 คะแนน
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7.ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยความคาดหวังของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตอคุณลักษณะของ
แรงงานในอุ ต สาหกรรมท องเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมบริ การในกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ าโขง ผู วิจัย มี ข อเสนอแนะต อการนํ า
ผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้
ดานทักษะในการทํางาน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในดา นทักษะใน
การทํางาน ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริง ในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษามี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได อีกทั้งควรมี
การเพิ่ มรายวิชาทางดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความจําเปนต องใช ในการปฏิบัติ งานดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการเปนอยางมาก หรือจัด กิจกรรมเพื่ อสงเสริมใหนักศึ กษาสามารถใชภ าษาอังกฤษในการปฏิบั ติงานไดดียิ่ ง ขึ้น เชน การจั ดคาย
ภาษาอังกฤษในภาคฤดูรอน เปน ตน รวมถึงภาษาของประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิ ภาคลุ มน้ําโขง เพื่ อใหนักศึกษาสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานได นอกจากนี้ยังควรเพิ่มรายวิชาทางดานสารสนเทศ เชน รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม เขาไป
ในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดรูและสามารถใชสื่อสารสนเทศในการทํางานได
ดานมนุษยสัมพันธ
การจัด การเรียนการสอนของหลั กสูต รศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการท องเที่ย วและอุตสาหกรรมบริการ ในด านมนุษย
สัมพันธ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดทํางานรวมกัน เพื่อฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน
รูจักที่จะรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานได รวมถึงมีความเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมงาน กอนที่ออกไปปฏิบัติงานจริง
ดานคุณธรรม จริยธรรม
การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท องเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมบริ การ ควรมี การ
สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการเพิ่มเติมเขา
ไปในเนื้อหารายวิชา เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวินัย ซื่อสัตย และ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม สามารถที่ จะประกอบอาชี พ ในอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมบริ การให มี ค วาม
เจริญกาวหนาตอตนเองและหนวยงาน เชน รายวิชาหลักการมัคคุเทศก รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เปนตน
ดานความรู
การจั ด การเรีย นการสอนของหลั กสูต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท องเที่ ย วและอุ ตสาหกรรมบริ การ ควรเน นให
นักศึกษามีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา และตอยอดองคความรูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ และมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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