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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของพนักงานเครือโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพฯจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทยตอการเตรียมเขาสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทยในเขต

กรุงเทพฯ 

การวิจัยคร้ังนี้ใช วิธีการวิจัยแบบผสมระหวางวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)และเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูจัดการ

ฝายทรัพยากรบุคคล จํานวน 13  คน และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากพนักงานท่ีทํางานในเครือโรงแรมไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  37 6 คน จากโรงแรม 

จํานวน 13 แหงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way –ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson Correlation) 

ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานเครือโรงแรมไทยมีความคิดเห็นตอระดับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของโรงแรม ในระดับปานกลาง (X = 3.38)  เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา

พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพและอายุงานท่ีทํางานในปจจุบันแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงแรมในปจจุบันไมแตกตางกัน ขณะท่ีพนักงานท่ีมี ระดับ

การศึกษา รายได แผนก/ฝายท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงท่ีปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงแรมในปจจุบันแตกตางกัน 2) พนักงานเครือโรงแรม

ไทยมีความพรอมดานความรูปานกลาง  (รอยละ  50)  เมื่อทดสอบสมมติฐานพบวาพนักงานท่ีมี 
 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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เพศ สถานภาพ รายได และตําแหนงท่ีปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความพรอมดานความรูไม

แตกตางกัน ขณะท่ีพนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา แผนก/ฝายท่ีปฏิบัติงานและอายุงานท่ีทํางาน

ปจจุบันแตกตางกัน มีความพรอมดานความรูแตกตางกัน และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีอิทธิพลตอความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรม

ไทย เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

1.  บทนํา 
ปจจุบันรูปแบบการคาของประเทศตางๆท่ัวโลกไดเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเปน

การคาขายของแตละประเทศ กลับกลายมาเปนการรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตอรองกับ

ประเทศท่ีมีศักยภาพดานการคาและการลงทุน จึงไดมีการรวมกลุมกันทําเขตการคาเสรีข้ึน เพ่ือให

สิทธิพิเศษทางดานการคาและการลงทุนแกประเทศในกลุมเดียวกัน เปนการปกปองผลประโยชน 

และเพ่ิมอํานาจการแขงขันทางการคา  

หลังจากดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) ไดบรรลุเปาหมายในป 2546 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Submit) 

คร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุง

ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และไดมีการ

วางแผนงานในการเปดเสรีภาคบริการใน 5 สาขา ไดแก สาขาสุขภาพ สาขาคอมพิวเตอรและ

โทรคมนาคม สาขาการขนสงทางอากาศ สาขาโลจิสติกส และสาขาการทองเท่ียว 

ปจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั้นมีการใชเครือตางชาติเขามาบริหารจัดการใน

ปริมาณมากพอสมควร เนื่องจากการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของชาวตางชาติมีแนวโนมท่ี

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตท่ีผานมาเครือโรงแรมไทยหลายแหงก็ไดรับการยอมรับจากนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ โดยเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง เชน เครือดุสิต เครืออมารี เครืออิมพีเรียล และ

เครือเซ็นทรัล เปนตนโดยจุดสําคัญท่ีทําใหเครือโรงแรมไทยยังคงไดรับการยอมรับในระดับโลก 

คือการบริการในรูปแบบของคนไทย การนําเสนอเอกลักษณของความเปนไทย อันเปนส่ิงท่ี เครือ

ตางประเทศทําไมได เปนยุทธศาสตรการสรางจุดตางใหเปนท่ียอมรับของตลาด เพราะความเปน

เอเชียถือเปนจุดเดนประการหนึ่งท่ีชาวตะวันตกใหความสนใจ 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโรงแรมสามารถขับเคล่ือนไปจนประสบความสําเร็จ

ไดนั้น สวนหนึ่งก็คือบุคลากรหรือพนักงานภายในโรงแรม ซึ่งการเตรียมความพรอมสําหรับการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ในป 2558 มีประเด็น

ท่ีมุงเนนเก่ียวกับพนักงานอยูมาก อาทิเชน ความสามารถของพนักงานในการดําเนินธุรกิจในระดับ

ขามชาติ(Global Competency)ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยให

การดําเนินธุรกิจเปนไปไดสะดวกข้ึน นอกจากนี้ทักษะความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(IT Literacy) ก็ถือเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางย่ิงเพราะในการทํางานในปจจุบันทักษะความสามารถ

ในดานนี้จะชวยใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วเปนตน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) เปนกระบวนการ

หรือวิธีการอยางมีข้ันตอนในการเปล่ียนแปลงคนใหมีความสามารถมากย่ิงข้ึน เปนการยกระดับ

ความรู ทักษะและทัศนคติ อันนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานใหมี ขีด

ความสามารถสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการทํางานขององคการท้ังในปจจุบันและอนาคต 

รวมไปถึงการศึกษาและการฝกอบรม การสอนงาน การยายสับเปล่ียนตําแหนง การพัฒนาอาชีพ 

การพัฒนาองคการและกระบวนการพัฒนาตนเอง (Individuals Development) 

ความพรอม หมายถึง สภาพท่ีเตรียมพรอมในการปฏิบัติ หรือดําเนินกิจกรรมนั้นๆ

ใหสามารถสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนผลมาจากการเตรียมตัวไวแลวสําหรับ

กิจกรรมนั้นๆ วิชุดา หรรษาจารุพันธ (2540) 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอความพรอมดานความรูของพนักงานโรงแรมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) กรณีศึกษา เครือโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนําผลที่ไดนั้นมาหา

แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของฝายทรัพยากรมนุษยและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน มีความพรอมสําหรับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ซึ่งจะเกิดข้ึนในป พ  .ศ  . 2558 นี้ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาธุรกิจโรงแรมของไทย 

และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา

ตอไป 

  
 1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานเครือ

โรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทยตอการ

เตรียมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอความพรอมดานความรู

ของพนักงานเครือโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 1.2  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชในการบริหารงานภายในโรงแรมเพ่ือให

พนักงานมีความพรอมอยูเสมอและสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอันจะนํามาซ่ึงความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
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2. สามารถนําขอมูลไปออกมาตรการหรือมาตรฐานการดําเนินงานมาเปนตัวกําหนด

เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของพนักงาน ใหพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

รับมือกับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3. ใชเปนแนวทางในการศึกษาการบริหารงานของโรงแรม สามารถเปนขอมูลใหแก

หนวยงานดานการทองเที่ยวและบุคคลท่ีสนใจศึกษาตอเนื่องในเร่ืองท่ีเก่ียวของและผู ท่ีจะ

ทําการศึกษาในคร้ังตอไป 

 

2.  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สามารถอธิบายไดจากหลักการของ David McGuire (2010, P. 6) ท่ีกลาววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงการนํากิจกรรมท่ีมีการกําหนดและวางรูปแบบอยางเปน

ระบบเพ่ือใชเพ่ิมพูนความรูทักษะความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีข้ึนโดย

มุงเนนการพัฒนาใน 3 สวนตามวงลอทรัพยากรมนุษย คือ การฝกอบรม (Training) การพัฒนา

องคกร (Organization Development) และการพัฒนาอาชีพ (Career Development)อันจะสงผล

ตอพรอมดานความรู ซึ่งประกอบดวย ความรูท่ัวไป ความรูดานภาษา และ ความรูดานเทคโนโลยี 

ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของพนักงานเครือโรงแรมไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  ดังนั้น การวิจัยนี้จึงขอเสนอสมมติฐานวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธ

กับความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทย เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพ: วงลอทรัพยากรมนุษย (Human Resource Wheel) 

ที่มา: David McGuire (2010), Foundation of Human Resource Development. 
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3.   วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1  ประชากรและตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานท่ีทํางานในเครือโรงแรมไทย ในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 6,386 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลของ

แตละโรงแรม ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2556) 

  ตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานท่ีทํางานในเครือโรงแรมไทย ในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 376 คน โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และผูจัดการ

ฝายทรัพยากรบุคคลของแตละโรงแรม จํานวน 13 คน 

 

 3.2   เคร่ืองมือและเกณฑการใหคะแนน 
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับ

สอบถามพนักงานและแบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยโดยนําแบบสอบถามไปหาคาความ

เช่ือม่ัน(Reliability)โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha)ผลการทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม มีคาอยูระหวาง 0.6953 ถึง 0.8652 ซึ่งอยูในเกณฑท่ี ยอมรับได จากนั้นนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) ไดแก นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยทํา

การ Pilot Test กับโรงแรมที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 1 แหง คือ โรงแรมดีพียู เพลส แลวนํา

ผลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไป

ใชจริงในการศึกษาตอไป 

2) เกณฑการใหคะแนน โดยกําหนดชวงคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของพนักงานตอระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงแรม ตามแนวคิด Human 

Resource Wheel ของ David McGuire กําหนดเกณฑเฉล่ีย 5  ระดับ  ไดแก 1) คะแนน 4.2 1-

5.00หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 2) คะแนน 3.4 1-4. 20หมายถึงมีระดับความ

คิดเห็นมาก     3) คะแนน 2.6 1-3. 40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 4) คะแนน 

1.8 1-2. 60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย และ 5) คะแนน 1.00-1. 80หมายถึงมีระดับ

ความคิดเห็นนอยท่ีสุดนอกจากนี้กําหนดคะแนนการตอบคําถามดานความรู ประกอบดวย ความรู

ท่ัวไป ความรูดานภาษา และความรูดานเทคโนโลยี จํานวน 9 ขอ โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) 

ตอบถูก 7-9 ขอหมายถึงมีพรอมดานความรูมาก 2) ตอบถูก 4-6 ขอหมายถึงมีพรอมดาน

ความรูปานกลาง 3) ตอบถูก 1-3 ขอหมายถึง มีพรอมดานความนอย 

3) สถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติสําหรับการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาสถิติ

อนุมานเพ่ือการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก T-Test แบบอิสระตอกัน (Independent Sample t-
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test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way-Anova) และการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

 

4. ผลการวิจัย 
 
 4.1   ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 
  พบวา พนักงานเครือโรงแรมไทย ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตัวอยางจํานวน 376 คน 

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 61.5 มีอายุไมเกิน 30 ป ในสัดสวนสูง คิดเปนรอย

ละ 44.7 ผูตอบแบบสอบถามสมรสแลว คิดเปนรอยละ 50.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.9 มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.3 

สวนใหญทํางานอยูในฝายสํานักงานสวนหนา (Front Office) คิดเปนรอยละ 20.3 เปนพนักงาน

ระดับปฏิบัติการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 84.0 และมีอายุการทํางานอยูระหวาง 1-3 ป มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 34.5 

 

 4.2  ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมตอระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงแรม 
  พบวา พนักงานโรงแรมมีความคิดเห็นตอระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

โรงแรมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.38) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดาน

การพัฒนาองคกร (Organization Development) มีคาเฉล่ียสูงสุด (X = 3.82) รองลงมาคือดาน

การพัฒนาอาชีพ (Career Development)(X = 3.64) ซึ่งอยูในระดับมาก และดานการฝกอบรม 

(Training)(X = 2.67) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด 

 

 4.3   ความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทยตอการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  จากคําถามทดสอบความรูท่ัวไป ความรูดานภาษา และความรูดานเทคโนโลยีจํานวน 9 

ขอ พนักงานตอบถูกระหวาง 4-6 ขอ มากท่ีสุด จํานวน 189 คน  )รอยละ  50) ซึ่งถือวามีความ

พรอมดานความรูปานกลาง รองลงมาคือพนักงานตอบถูกระหวาง 1-3 ขอ จํานวน 179 คน 

)รอยละ 47.86) ซึ่งถือวามีความพรอมดานความรูนอย และพนักงานตอบถูกระหวาง 7-9 ขอ มี

เพียงจํานวน 8 คน )รอยละ 2.14) ท่ีมีความพรอมดานความรูมาก  

  ท้ังนี้หากมองเปนรายดานจะพบวา พนักงานสามารถตอบคําถามความรูดานเทคโนโลยี

ถูกตองมากท่ีสุด รองลงมาคือความรูท่ัวไป และตอบคําถามความรูดานภาษาถูกตองนอยท่ีสุด 
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5.  อภิปรายผล 
  จากการศึกษาเร่ือง  ”อิทธิพลของความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอ

ความพร  อมด านความรู ของพนักงานโรงแรมเ พ่ือเข า สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)กรณีศึกษา: เครือโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร    “สามารถอภิปรายผลการศึกษาได

ดังนี้ 

 

 5.1 ลักษณะสวนบุคคล  
  สอดคลองกับผลการศึกษาของอมรรัตน ทับทิมทอง (2547, น.74) ท่ีกลาวไววา 

ลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไปแตละบุคคล แตละลักษณะนั้น จะสงผลตอความคิดเห็นในแต

ละเร่ืองใหเกิดความแตกตางกันไป ท้ังนี้อาจเกิดจากสภาวะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของบุคคล

นั้นๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไป รวมไปถึงสอดคลองกับขอสรุปของ

พยอม วงศสารศรี (2530, น. 30) ท่ีกลาววา ธรรมชาติของมนุษยมีความแตกตางกันท้ังในดาน

การรับรู ศักยภาพและบุคลิกภาพ ซึ่งความแตกตางเหลานี้อาจเปนเพราะผลมาจากการถายทอด

ทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และประสบการณท่ีไดรับ ท้ังจากการศึกษาและประสบการณในการ

ทํางาน ทําใหการตัดสินใจ มุมมองและความคิดเห็นแตกตางกันออกไป 

  
 5.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  จากการศึกษาพบวาพนักงานโรงแรมมีความคิดเห็นตอระดับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของโรงแรม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 สามารถพิจารณาเปนรายดานควบคู

กับผลการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) ดานการฝกอบรม (Training) พนักงานมีความคิดเห็นตอระดับการฝกอบรม

(Training) ของโรงแรม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.67 ซึ่งสอดคลองกับผลการ

สัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล คือโรงแรมไมมีฝายท่ีทําหนาท่ีในการฝกอบรมและให

ความรูเก่ียวกับ AEC ใหแกพนักงานโดยเฉพาะ และบางแหงเคยจัดเพียง 1 คร้ัง ก็คือเม่ือป 

2556 แตจะมีการสอดแทรกเน้ือหาเร่ืองการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ทุกคร้ังท่ีมีการจัด

ฝกอบรมเร่ืองอ่ืนๆใหแกพนักงานอยางนอย 10-15 นาที รวมไปถึงสอดคลองกับแนวคิดดานการ

ฝกอบรมของ Nadler อางถึงในนิสดารกเวชยานนท, (2548, น.312) ท่ีกลาวไววา  การฝกอบรม 

(Training) หมายถึงกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเรียนรูโดยมุงเนนเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน 

(present job) เปาหมายคือการยกระดับความรูความสามารถทักษะของพนักงานในขณะนั้นให

สามารถทํางานในตําแหนงนั้นๆไดซึ่งผูท่ีผานการฝกอบรมไปแลวสามารถนําความรูไปใชไดทันที 

2) การพัฒนาองคกร (Organization Development)พนักงานมีความคิดเห็นตอ

ระดับการพัฒนาองคกร (Organization Development)ของโรงแรม ในระดับปานมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.82 ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล คือโรงแรมมี
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แผนการพัฒนาองคกรท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการเขาสู AEC โดยมีระบบการทํางานท่ีเปน

มาตรฐานสําหรับรองรับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาอยูแลว รวมถึงมีการนําการเรียนรูจาก

บุคลากรภายในและผูรับบริการภายนอกมาปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน และข้ันตอนทํางาน 

ใหดีย่ิงข้ึนเพ่ือพรอม เขาสู AEC อยางสมํ่าเสมอ เชน การเรียนรูจากภายใน โดยการใหพนักงาน

ไดมีสวนประเมินโรงแรมทุกดาน ท้ังดานคนและดานงาน การใหบริการของโรงแรมท่ีดีหรือไมดี

นั้นพนักงานก็มีสวนสําคัญท่ีสุด  สวนการเรียนรูจากภายนอกเชน เร่ืองภาษา และการใหบริการก็

จะดูจากผลตอบกลับ (Feedback) จากผูเขาใชบริการเปนหลักและนําผลตอบกลับท่ีไดนั้นมา

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดีข้ึนตอไป ซึ่งเร่ืองการพัฒนาองคกรนี้สอดคลองกับผลการศึกษา

ของศิริจันทร เ ช้ือสุวรรณ (2553, น. 58) ท่ีกลาวไววาการพัฒนาองคกร (Organization 

Development)หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ทําใหองคกร

เจริญข้ึน ปรับปรุงใหงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และแกไขปญหาท่ีมีอยูในองคการ โดยมีการ

วางแผนปรับกลยุทธ โครงสราง กระบวนการของระบบ  โดยนําความรูดานพฤติกรรมศาสตรมา

ประยุกตใช 

3) การพัฒนาอาชีพ (Career Development)พนักงานมีความคิดเห็นตอระดับการ

พัฒนาอาชีพ (Career Development)ของโรงแรม ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 ซึ่ง

สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล คือโรงแรมมีโครงการสืบทอดทายาท 

กลาวคือหัวหนางานจะเปนผูสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาโดยตรง และหากผูใตบังคับบัญชามี

ขอสงสัยเกี่ยวกับงานก็จะสามารถสอบถามจากหัวหนางานไดโดยตรง และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป (KPI) ท่ีเปดโอกาสใหหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชาไดพูดคุยกันวา

ผูใตบังคับบัญชาตองการอะไร และอยากเปนอยางไรในอนาคต รวมถึงการเล่ือนระดับและการ

โยกยายบุคลากรในองคกรก็ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความรู ความสามารถและผลงานดวย 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรชาติ ถึกสถิตย ท่ีกลาววา การพัฒนาอาชีพ 

(Career Development)หมายถึงกระบวนการซึ่งองคการจัดข้ึนเพ่ือชวยเหลือบุคลากรในการ

จัดการกับอาชีพของตนเองซึ่งอาจจะไดแกการประเมินศักยภาพของบุคคลกําหนดเสนทางอาชีพท่ี

เหมาะสมวางแผน และฝกอบรมเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาและความกาวหนาในงาน 

 

 5.3 ความพรอมดานความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทยเพ่ือเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
  จากการศึกษาพบวาพนักงานเครือโรงแรมไทยมีความพรอมดานความรูเพ่ือเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง (รอยละ 50) หากมองเปนรายดานจะพบวา 

พนักงานสามารถตอบคําถามความรูดานเทคโนโลยีถูกตองมากท่ีสุด รองลงมาคือความรูท่ัวไป 

และตอบคําถามความรูดานภาษาถูกตองนอยท่ีสุด ท้ังนี้สามารถพิจารณาเปนรายดานควบคูกับผล

การสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมไดดังนี้ 
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1) ดานความรูท่ัวไป จากการศึกษาพบวาพนักงานเครือโรงแรมไทยสวนมากยังไมมี

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากนัก เชน มีพนักงานเครือ

โรงแรมไทย จํานวน 46 คน (รอยละ 11.8)เทานั้นท่ีทราบวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) จะเกิดข้ึนเม่ือใด ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะจากการ

สัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลคือ แมจะมีการอบรมและใหความรูเก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใหแกพนักงานอยูบาง แตท่ีผานมาพบวาพนักงานหลายคนยังไมรูวา 

AEC คืออะไร และมีความสําคัญอยางไร บวกกับการยึดติดการทํางานแบบสบายๆ ไมคอยมีวินัย

ในการทํางาน รวมถึงการไมมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง  

2) ดานภาษา จากการศึกษาพบวา พนักงานมีความพรอมดานภาษานอยท่ีสุด ซึ่ง

สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล คือ โรงแรมจะมีการจัดฝกอบรมดาน

ภาษาใหแกพนักงาน เฉพาะชวงเทศกาลหรือมีแขกตางชาติกลุมใหญมาใชบริการเทานั้น และสวน

ใหญจะจัดอบรมใหเฉพาะฝายท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเปนประจํา เชน สํานักงาน

ตอนรับสวนหนา (Front Office)ฝายบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage Service)

เปนตนและนอกเหนือจากท่ีโรงแรมฝกภาษาใหบางสวนแลว มีพนักงานจํานวนนอยมากท่ีจะสนใจ

ไปศึกษาหาความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมดวยตนเอง  และทางโรงแรมก็ไมมีทุนสนับสนุนดวย 

3) ดานเทคโนโลยี จากการศึกษาพบวา พนักงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้สาเหตุของการที่พนักงานเครือโรงแรมไทยมีความสามารถดานการใชงานดาน

เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Microsoft Office มากท่ีสุด ในขณะท่ีไมสามารถใชโปรแกรมอ่ืนๆได 

สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย คือ การอบรมดานเทคโนโลยี สวน

ใหญจะเนนไปที่แผนก/ ฝายท่ีจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมตางๆในการทํางาน 

เชน การอบรมการใชงาน Program Office,  F&B, Open Office แทน Microsoft Office และการ

อบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร การสํารองหองพัก การสั่งซื้อ หรือการอบรมโปรแกรมบัญชี

สําเร็จรูปสําหรับฝายการเงินและการบัญชี (Finance & Accounting) เปนตน สําหรับการใชงาน 

Microsoft Office นั้น พนักงานสวนใหญมีความรูพ้ืนฐานดานนี้อยูแลว 

 
 5.4  ความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความพรอมดานความรูของ
พนักงานเครือโรงแรมไทย เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  จากผลการศึกษาพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับความพรอมดาน

ความรูของพนักงานเครือโรงแรมไทย เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และยังสอดคลองกับการศึกษาของ David McGuire (2010, P. 

6) ท่ีกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงการนํากิจกรรมที่มีการกําหนดและวางรูป

แบบอยางเปนระบบเพ่ือใชเพ่ิมพูนความรูทักษะความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมของ
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พนักงานใหดีข้ึนโดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ การฝกอบรม (Training) การพัฒนาองคกร 

(Organization Development) และ การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 6.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) ขอเสนอแนะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  แบงได 3 ดานคือ (1) ดานการ

ฝกอบรม (Training) จากผลการตอบแบบสอบถามของพนักงานและการสัมภาษณผูจัดการฝาย

ทรัพยากรบุคคล ทําใหทราบวา โรงแรมมีการฝกอบรมใหแกพนักงานเปนประจําอยูแลว แตควร

จัดการฝกอบรมดานการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใหมากข้ึนดวย (2) ดานการ

พัฒนาองคกร (Organization Development) โรงแรมควรใชส่ือในการประชาสัมพันธขาวสารท่ี

เก่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใหมากข้ึน เพ่ือใหพนักงานเขาใจแนว

ทางการพัฒนาโรงแรมเพ่ือพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากข้ึนดวย (3) ดานการ

พัฒนาอาชีพ (Career Development)จากผลการทดสอบพบวาโรงแรมควรจะจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน

ความรูและการพัฒนาอาชีพสําหรับพนักงานท่ีสนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางานให

มากย่ิงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาตอเก่ียวกับอาเซียน (ASEAN) และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ท้ังทางตรงและทางออมเชนการสงพนักงานไปเรียนตอดานอาเซียนโดยตรง หรือ

การสงพนักงานไปศึกษาดูงานกับหนวยงานท่ีใหบริการความรูเก่ียวกับอาเซียน หรือดูงานยัง

ประเทศอาเซียนเปนตน 

  2) ขอเสนอแนะดานความรูของพนักงาน เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โรงแรมมีการอบรมดานความรูเก่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แก

พนักงานอยูแลว แตควรมีการใหความรูแกพนักงานมากขึ้น โดยเฉพาะความรูดานภาษา ซึ่งเปน

ส่ิงท่ีสําคัญมาก ท้ังนี้ในอนาคตมีโอกาสที่แรงงานตางชาติในประเทศอาเซียนท่ีสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดีเขามาทํางานในธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทยมากข้ึนดวย 

 
 6.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเครือโรงแรมสากลดวยเพ่ือศึกษาวาพนักงานเครือ
โรงแรมใดมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา  

2) ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา ดวยการเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงตัวแปรท่ี
เก่ียวของในดานอ่ืนๆ เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒาทรัพยากรมนุษย  

เปนตน  

3) การศึกษาคร้ังนี้ เปนเพียงการศึกษาความพรอมดานความรูของพนักงานเพ่ือเขาสู 
AEC ในเบื้องตนเทานั้น ซึ่งยังสามารถขยายขอบเขตและวิธีการวิจัยออกไปไดอีกมาก 
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