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คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาว
ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล หัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน
สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรม
ระดับ ห้า ดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
นักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคม
อาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรของโรงแรมระดับห้าดาว ในแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลหัวหิน จานวน 23 แห่ง จานวน 966 คน จากตาแหน่งงานคือ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงาน
ปฏิบัติงาน ใน 6 แผนกงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ F – test (ANOVA
– One-way Analysis of Variances) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะนักศึกษา
ฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหินยุคประชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1)ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 3)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 4) ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 5)ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน ตามลาดับ 2) คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของ
โรงแรมระดับ ห้า ดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหินยุคประชาคมอาเซียน เมื่อนามาเปรียบเทียบใน 6 แผนก
งาน พบว่า ทุกแผนกงานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างจากกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์, ประชาคมอาเซียน
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THE CHARACTERISTICS OF STUDENTS TRAINEES FOR HOTEL BUSINESS AT THE LOCAL
ZONE SEA HUA HIN IN ECONOMY ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
COMMUNITY
Sureerat Yiumtrakul1*
Abstract
The purposes of this research were to study : 1) the characteristics of Students Trainees
for Hotel Business at The Local zone sea Hua Hin in economy Association of Southeast
Asian Nations community 2) to compare the characteristics of Students Trainees for Hotel
Business at The Local zone sea Hua Hin in economy Association of Southeast Asian Nations
community in between 6 sections. The samples used in this research were 966 of personnel
from 23 five stars hotels . The respondents were the chief of a section, chief of field and
ersonnel of take action in between 6 sections. The research instruments were questionnaire.
The statistics for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, F – test (ANOVA
– One-way Analysis of Variances) and content analysis. Findings of this research were as follows
: 1) The overall characteristics of Students Trainees for Hotel Business at The Local zone sea
Hua Hin in economy Association of Southeast Asian Nations community were mainly at high
level. When consideration each part of the averaged characteristics it was respectively found as
morality and ethics, relations and responsibility, knowledge and competency, interdisciplinary
knowledge numeric analysis information technology using , and basic subject knowledge. 2)
The comparison of the characteristics of Students Trainees for Hotel Business at The Local
zone sea Hua Hin in economy Association of Southeast Asian Nations community in between
6 sections was not different at the statistical significance of .05 level.
Keyword : The Characteristics of Students Trainees, Asian Nations Community
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บทนา
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีขึ้นอย่าง
เป็นทางการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 นั้นจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา อีกทั้งจะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี และด้วยการที่ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้นสามารถทารายได้ให้กับประเทศไทยในแต่ละ
ปีมูลค่ามหาศาลจากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ.2555 มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
ประเทศไทยทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 15 ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในปี
พ.ศ.2555 นั้นรวมทั้งสิ้น 9.65 แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 24 นักท่อ งเที่ยวจากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และคาดว่าในปี พ.ศ.2556 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งจะทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ13 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(พาต้า)ที่ระบุว่าประเทศที่มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุด 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ.
2556 พบว่า ประเทศไทย อยู่อันดับ 5 ด้วยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 26,680 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.31
แสนล้านบาท) และเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมการท่องเที่ย วของไทยจะมี
การตื่นตัวและเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเป็นอย่างมากรวมถึงธุรกิจโรงแรมเพราะโรงแรมถือเป็น
ธุรกิจหนึ่งที่บรรจุอยู่ในเงื่อนไขของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบันบางประเทศในกลุ่ม
อาเซียนก็เริ่มทาการกาหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุ นสาหรั บสมาชิก ประเทศอื่นที่จะเข้าไปลงทุ น ใน
ประเทศของตนเช่นที่อินโดนีเซียกาหนดว่าให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจโรงแรมได้เฉพาะที่เป็นระดับมากกว่า 3 ดาว
ขึ้นไปซึ่งเป็นไปได้ที่ต้องการจะกันโรงแรมระดับตัง้ แต่ 3 ดาวลงมาให้เป็นอาชีพของคนท้องถิ่นขณะที่ประเทศพม่า
ได้กาหนดเงื่ อนไขการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของต่างชาติไว้ว่าโรงแรมนั้นจะต้องจ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ า
มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นต้น ส่วนประเทศไทยนั้นยังไม่มีการกาหนดเงื่อนไขใดๆนอกจากวงเงินในการลงทุนแต่
ปัจจุบันทางสมาคมโรงแรมไทย(ทีเอชเอ)กาลังทาการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ถึงการวางเงื่ อนไขการลงทุนของ
ผู้ประกอบการโรงแรมข้ามชาติที่สนใจเข้าจะมาลงทุนในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อยยังสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้จะเปิด AEC เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขันจากการเปิดเสรีในส่วนนี้
ธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงทาให้มีการเกิดขึ้นของ
โรงแรมและที่พักตามจั งหวัดที่ มีสถานที่ท่ อ งเที่ ยวที่เป็ น ที่นิยมไม่ว่ าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่
เชียงใหม่ ชลบุรี หรือประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ มี
ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้าชั้นนา จึงทาให้มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมาก เมื่อดู
สถิติการท่องเที่ยวในประเทศในปี พ.ศ.2554 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะพบว่า
นักท่องเที่ยวร้อยละ 92.7 จะเที่ยวแบบค้างคืนในกรุงเทพมหานคร โดยพักเฉลี่ย 4.95 วันซึ่งสร้างรายได้ใน
กรุงเทพหานครคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.90 แสนล้านบาท อีกทั้งในปี พ.ศ.2555 กรุงเทพมหานครได้รับการจัด
อันดับจากนิตยสารและเว็บไซต์ท่องเที่ยวสาคัญๆ เช่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Awards
2012) โดยนิตยสาร Travel & Leisure ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลนี้ เป็นเมืองที่เหมาะกับ
การช้อปปิ้งซื้อของมากที่สุดในโลกอันดับ 2 และเมืองที่มีค่าเงินถูกและคุ้มค่าต่อการมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
อันดับ 3 โดย Trip Advisor เป็นต้น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับ
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ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาตินั้นได้แก่ ความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป ระบบขนส่งมวลชน วัฒนธรรม ความ
สะดวกสบายและโรงแรมที่พัก (โดยในกรุงเทพมหานครมีที่พักจานวน 709 แห่ง 95,583 ห้อง) แม้ว่าจานวนที่พัก
ในกรุงเทพมหานครจะมีอยู่มากแต่ก็ยังมีการขยายตัวและการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการเติบโตของตลาด จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
อาจได้รับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เช่นมีโอกาสใน
การปรับอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ากว่าหลายประเทศในอาเซียนและจากผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศที่มองเห็นโอกาสและอยากจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จากการเปิดของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2558
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมส่วนหนึ่งในประเทศไทยมีการใช้เชนต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการเนื่อ งด้วย
ชื่อเสียงและมาตรฐานการบริการที่เป็นสากลประกอบกับการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่มากกว่าทาให้สามารถเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจที่จะใช้บริการจากลูกค้า สาหรับ
เชนต่างประเทศที่เข้ามาบริหารโรงแรมในประเทศไทย เช่น เชนอินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล กรุ๊ป (International
Hotels Group: IHG) ซึ่งแบรนด์โรงแรมที่เป็นที่รู้จักภายใต้เชนนี้ เช่น Intercontinental และ Holiday Inn
เชนเมอริเดียน (Meridian) บริหารโรงแรม Westin และ Sheraton นอกจากนี้ยังมีเชนแอคคอร์ (Accor) ซึ่งมี
หลากหลายแบรนด์ตามระดับความหรูหราและราคา เช่น Sotel, Grand Mercure, Novotel และ All season
(Ibis Style) เป็ น ต้ น ในส่ ว นโรงแรมเชนของไทยนั้ น มี ห ลายๆโรงแรมได้ รั บ การยอมรั บ จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติโดยการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อ งเช่น เชนออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality
Group) ซึ่งบริหารโรงแรมอมารี เชนเซ็นทารา และเชนดุสิต เป็นต้น โดยจุดสาคัญที่ทาให้เชนโรงแรมไทยได้รับ
การยอมรับในระดับโลก คือการบริการในรูปแบบของคนไทย การนาเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันเป็นสิ่ง
ที่เชนต่างประเทศทาไม่ได้ เป็นยุทธศาสตร์การสร้างจุดต่างให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเพราะความเป็นเอเชียถือ
เป็นจุดเด่นประการหนึ่งที่ชาวตะวันตกให้ความสนใจ และเมื่อมีการเปิด AEC อย่างสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้าก็
จะมีเชนต่างประเทศและเชนของไทยมาแข่งขันรับบริหารโรงแรมอีกมาก เช่นเมื่อไม่นานมานี้ เชนฮิลตัน เวิลด์
ไวด์ มาร่วมลงทุนกับบริษัทแมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด เปิดตัวโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย
(Waldorf Astoria) ซึ่งถือเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุด ในเครือโรงแรมฮิลตัน และถือเป็นแห่งแรกในอาเซียน โดย
คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2558 เพื่อรองรับการเปิด AEC โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดท่องเที่ยว และ
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็ยังมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่จับตลาดการพานักระยะยาว (Long Stay) ซึ่ง
มีแนวโน้มขยายตัวตามการขยายเครือข่ายของธุรกิจในกลุ่มอาเซียน
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้ความสาคัญในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
สร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว และได้กาหนดให้การ
ท่องเที่ยวมีความสาคัญในอั น ดับต้น ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในเขตภูมิภาคเดียวกันได้ และเมื่อพิจารณาสถานการณ์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของประเทศไทย แม้ว่าจะมีปัจจัยด้านลบในเรื่องปัญหาทางการเมือง ราคาน้ามัน และ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง แต่ตัวเลขสถิติจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ
รายงานว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยว 11 เดือนแรกของปี 2553 มีจานวน 14.03 ล้านคน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2552 เป็นจานวน 12.63% ซึ่งเป็นการกลับมาเติบโตอี กครั้งหนึ่ง และเมื่อรวมตลอดปี 2553 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติรวม 15.7-15.8ล้านคน เพิ่มจากปี 2552 ถึง 11-12% สร้างรายได้ 5.8-6 แสนล้านบาท (สานักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว, 2553)จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
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เป็นลูกโซ่โดยมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจโรงแรม และยังมี
ธุรกิจรองอื่น ๆอีกมากมายที่รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นจานวนมากเช่นกัน จาก
รายงานแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553-2557 ในภาคบริการ พบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะมีความต้องการแรงงาน จานวน 15.4 ล้านคน 15.8 ล้านคน 16.3 ล้านคน 16.7 ล้านคน และ
17.1 ล้านคน ตามลาดับและจานวนผู้มีงานทาในปี 2552 จาแนกตามหมวดอาชีพ พบว่า ร้อยละ 35.0 เป็น
พนักงานบริการ (กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2553.)ด้ วยเหตุนี้สถาบัน การศึ กษาต่า ง ๆ หลายแห่งได้เปิดสอน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม โดยสร้างหลักสูตรและเนื้อหาครอบคลุมงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน
โรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรม อีกทั้งยังได้พยายามสอดแทรกกิจกรรมหรือ
โครงการพิเศษ อาทิ การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ที่ได้ศึกษามานาไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และได้เรียนรู้เข้าใจลักษณะงานของสาขา วิชาที่ตนได้ศึกษามาในสภาพของความเป็น
จริง (นุชสรา และปรีชา, 2548) และเมื่อนักศึกษาฝึกงานได้ระยะหนึ่งแล้ว อาจารย์ในสาขาวิชาจะออกไปทาการ
นิเทศนักศึกษายังสถานประกอบการด้านการโรงแรมที่ได้จัดส่งไปฝึกงาน โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา พนักงานที่
ร่วมงานกับนักศึกษา รวมถึงผู้บริหารระดับกลางของสถานประกอบการ และมักจะพบว่า ผู้ประกอบการมองว่า
นักศึกษาฝึกงานยังไม่มีความพร้อม ขาดความเข้าใจในวิชาชี พและขาดการเตรียมตัวที่ดีก่อนออกฝึกงาน ทาให้
การฝึกงานไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร (กองบรรณาธิการวารสารสวนดุสิต , 2547) และสอดคล้องกับ (ประ
ชุมพร รังสีวงศ์, 2547) ที่ว่าควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ และอีกไม่นานภายใต้ข้อตกลง เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)
ของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ จะนามาซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคคล คือบุคคลชาวต่างชาติสามารถ เดินทางเข้า
ไปในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อประกอบอาชีพ อาทิ บุคลากรทางด้านการโรงแรม สปา เป็นต้น หากการเตรียม
ความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคการผลิตและสาขาบริการด้วยแล้ว ยิ่งจะทาให้แรงงานไทยหรือนักศึกษาจบใหม่ประสบปัญหา
ด้านการทางานมากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ สนใจศึกษาความคิดเห็นของบุ คลากรผู้ปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการด้านการโรงแรมเกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวใน
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน ที่มี ต่อนักศึกษาฝึกงานว่ามีความต้องการใน คุณลักษณะ
ในด้านใดเป็นสาคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่ม คุณภาพของนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้ง
ยังช่วยให้นักศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาความไม่พร้อมและความไม่เข้าใจ
ในการทางานของนักศึกษา และยังเป็นการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการ
ฝึกอบรมกับสถานประกอบการ โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการประสานทักษะ
ฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
โรงแรมในประชาคมอาเซียน และตลาดแรงงานในอนาคต คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจ
โรงแรมระดับห้าดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหินยุคประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาวในแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน
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2. เพื่อเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาว ใน
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ่ม
เดี ย ว ศึ ก ษาสภาวการณ์ โ ดยไม่ มี ก ารทดลอง(The One Shot, Non Experimental Case Study) มี ก าร
ดาเนินการดังนี้ 1)ศึกษาเอกสาร รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 2)กาหนดรูปแบบของข้อคาถาม เพื่อร่างแบบสอบถามความคิดเห็น 3) ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบสอบถามความคิ ดเห็น โดยทาการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา(Content Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้วยดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-objective Congruence: IOC) 4) นาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุค
ประชาคมอาเซียน ใน 6 แผนกงาน คือ 1)ฝ่ายบุคคล 2) แผนกต้อนรับ 3)แผนกแม่บ้าน 4) แผนกครัว 5) แผนกส
ปาและนวด และ 6)แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ ให้ข้อมูลของโรงแรมกลุ่มตัวอย่าง
แต่ไม่ใช่ผู้ที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงแรมกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2550 : 309) ใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.75 ขึ้นไป โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.924 5)นาแบบสอบถามความคิดเห็นไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมกับสมาคมโรงแรม
ไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจานวนประชากร (finite
Population) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2553:45) ให้ใช้การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากรโดยคาดว่า สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .50 จากประชากรทั้งหมด ระดับความเชื่อมั่น 95 %
และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 96 แห่ง และทาการ
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่ชายทะเล หัวหินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาให้ได้โรงแรมที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 23 โรงแรมๆละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 966 คน จาก 3 ตาแหน่งงานที่ประกอบด้วย 1)ตาแหน่ง
หัวหน้าแผนก 2)ตาแหน่งหัวหน้างาน และ 3)ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ใน 6 แผนกงาน คือ 1)ฝ่ายบุคคล 2)
แผนกต้อนรับ 3)แผนกแม่บ้าน 4) แผนกครัว 5) แผนกสปาและนวด 6)แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 6)
รวบรวมข้อมูลนามาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล 6.1) หาค่ า ความถี่ และ ค่ า ร้ อ ยละของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลคือผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่งงาน แผนกงานที่ปฏิบัติ/ฝ่ายงาน ระยะเวลาการทางาน 6.2)หา
ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจ
โรงแรมระดับห้าดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียนใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3)ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน
4)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 5)ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.3) 1 สาหรับทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คุณลักษณะ
นักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคม
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อาเซียนระหว่าง 6 แผนกงาน คือ 1)ฝ่ายบุคคล 2) แผนกต้อนรับ 3)แผนกแม่บ้าน 4) แผนกครัว 5) แผนกสปา
6) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยสถิติ F – test (ANOVA – One-way Analysis of Variances) และ
6.4)ทาการวิเคราะห์ยืนยันความเหมาะสมของคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับ
ห้ า ดาว ในแหล่ งท่ อ งเที่ย วชายทะเลหัว หิน ยุ ค ประชาคมอาเซียนโดยวิ ธี Ethnographic Future Research
(EFR)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
1.คุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล หัว
หินยุคประชาคมอาเซียน ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด ชอบ
2)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน 4)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และ 5) ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26 ) และสามารถเรียงลาดับคุณลักษณะ
นักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลย หัวหินยุคประชาคมอาเซียน
โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปยังด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (4.35) ด้านความรู้ทาง
วิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน (4.21) ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.14) และด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน (4.09) ตามลาดับ.
2.การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาที่ พึ งประสงค์ ข องธุ ร กิ จ โรงแรมระดั บ ห้ า ดาวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์
ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน จากทุ กแผนกงานที่
ประกอบด้วย ฝ่ายบุคคล แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกงานครัว แผนกสปา และแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม เมื่อนามาเปรียบเทียบกัน พบว่า ทุกแผนกงานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างจากกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทีร่ ะดับ 0.05
3.การยืนยันตรวจสอบความเหมาะสมของคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรม
ระดั บ ห้ า ดาว ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชายทะเลหั ว หิ น ยุ ค ประชาคมอาเซี ย นโดยใช้ วิ ธี อิ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบ
Ethnographic future research (EFR) จานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่
พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน ทั้ง 5 ด้าน
เรียงลาดับตามระดับของค่าเฉลี่ย นั่นคือ 1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 3)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 4)ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5)ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน นี้ มี
ความเหมาะสม เป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจโรงแรมระดับ ห้า ดาว ยุค
ประชาคมอาเซียนได้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผลในประเด็น คือ คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงาน
ที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน และการ
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เปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่อ งเที่ยวชายทะเลหัวหิน
ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่อ งเที่ยวชายทะเล หัวหินยุค
ประชาคมอาเซียน ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 2)ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน 4)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และ 5) ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นั้น แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ
ห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ทั้งในตาแหน่งระดับหัวหน้าแผนก ระดับหัวหน้ างาน และตาแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการ ใน 6 แผนกงาน ได้แก่ ฝ่ายบุคคล แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกงานครัว แผนกสปา
และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า คุณลักษณะของนักศึกษาที่
พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ ยวชายทะเล หัวหินยุคประชาคมอาเซียน ต้องมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้านนี้ เนื่องจากโรงแรมระดับห้าดาว ถือเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการที่เป็น
มาตรฐานสากล และต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน นั่นคือ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (ASEAN
Mutual Recognition Agreement: MRA) (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555) อันถือ
เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน พร้อมกับถือเป็นสิ่งที่สาคัญ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัณณทัต
กัลยา และคณะ (2558) เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมใน
จังหวัดลาปาง ที่พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลา
ปางกลุ่มเป้าหมายมีความพึ งประสงค์ต่ อลัก ษณะของบุคลากรในแผนกต้อ นรับส่ วนหน้า ในแผนกแม่ บ้ า น
(Housekeeping) ในแผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยทุก
ทักษะอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ( 2560 ) เรื่อง การศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาเซียนและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรสาหรับธุรกิจโรงแรม
ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะฝีมือแรงงานที่พึงประสงค์สาหรับธุรกิจ
โรงแรมไทยในยุค ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน โดยภาพรวมมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง จากความไม่
สอดคล้องของผลการศึกษาดังกล่าวนี้ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
สาคัญ นั่นคือ ถ้าเป็นการปฏิบัติงานในโรงแรมระดับห้าดาว ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณลักษณะที่สูงกว่าระดับโรงแรม
ทั่วไป และอีกสาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้มีผลของการศึกษาคุณลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงแรมระดับห้าดาวจะมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูง จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงตามไปด้วย
ขณะที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโรงแรมทั่วไป แม้ว่าจะเห็นความสาคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเท่านั้น.
ในส่วนของคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลย หัวหิน
ยุคประชาคมอาเซียน ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน โดยเรียงลาดับจากระดับของค่าเฉลี่ยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุดไปยังด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยสุด ได้แก่ 1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) 2)ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ (4.35) 3)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน(4.21) 4)ด้าน
ความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.14) และ 5)ด้าน
ความรู้ ท างวิ ชาพื้ น ฐาน (4.09) นั้ น กล่ า วได้ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง 5 ด้ า น ถื อ ว่ า มี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดั บที่ สู ง ซึ่ ง
หมายความว่า เป็นคุณลักษณะจาเป็นของบุคลากรที่ทางานอยู่ในโรงแรมระดับห้าดาวที่ต้องมีและต้องมีอยู่ใน
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ระดับที่สูงทุกด้าน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง และโดยภาพรวมนั้นก็มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แต่ยังมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด นั่นคือ ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีค่าเฉลี่ยต่า อันแสดงให้เห็นว่า ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจาเป็นที่ ต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนให้เป็นคุณลักษณะที่สาคัญและขาดไม่ได้สาหรับการทางานที่โรงแรมระดับห้าดาว นักศึกษาด้าน
การโรงแรมต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานให้มีความเชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่มีมาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถาบันการศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา พร้าวราม (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อ
รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม อาเซี ย น : กรณี ศึ ก ษา โรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด สงขลา ที่ ไ ด้ เ สนอว่ า
พนักงานโรงแรมควรเร่งพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพให้สามารถรักษาความยั่งยืนของ
อาชีพตนเองเมื่อมีการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษสามารถยกระดับตัวเองได้ และพนักงานควรตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่ออาชีพใน
ปัจจุบัน เพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้าน
อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับวิชาชีพของตนเองในอนาคต และการศึกษาของ สุนิดา ปานดารงสถิต ศึกษาเรื่อง
ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาปรับปรุงภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ต้องการหาโอกาสฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นโดย
ต้องการเรียนกับอาจารย์คนไทยมากกว่าเจ้าของภาษา และต้องการอบรมภาษาอังกฤษจากครูพิเศษส่วนตัว เวลา
ที่คิดว่าเหมาะสมในการเรียน คือ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
2.การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
หัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน ผลการศึกษาได้พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ
ห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ตาแหน่งปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าแผนก ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับพนักงานปฏิบัติงาน ใน 6 แผนกงานที่ประกอบด้วย ฝ่ายบุคคล แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกงาน
ครัว แผนกสปา และแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 เกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัว
หิ น ยุ ค ประชาคมอาเซียน ทั้ งนี้ เนื่ อ งจาก บุค ลากรที่ ปฏิบั ติงานในโรงแรมระดับ ห้าดาวในแหล่งท่ อ งเที่ยว
ชายทะเลหัวหิน ต่างก็มีความรู้และเข้าใจว่า การปฏิบัติงานในโรงแรมระดับห้าดาว ในทุก ตาแหน่งงานและทุก
แผนกงานนั้ น บุ ค ลากรต้ อ งมี ค วามรู้แ ละทั ก ษะในงานในระดับ ที่ สูง นั่ น คื อ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่โรงแรมหรือสถานประกอบการกาหนดไว้ ดังนั้น คุณลักษณะทั้ง 5 ด้านที่ประกอบด้วย 1) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 2)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน
4)ด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านความรู้เชิงสหวิทยาการ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่
ในโรงแรมระดั บห้าดาวต้องมีอยู่แล้ว แม้ว่าจะอยู่คนละแผนกงาน หรือ อยู่ในตาแหน่งงานต่างกัน แต่เวลา
ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีทักษะความรู้และคุณลักษณะข้างต้นที่ครบถ้วนเหมือนกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุรีรัตน์ ดวง
สุวรรณ( 2560 ) เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาเซียนและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บุคลากรสาหรับธุรกิจโรงแรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงแรมไทยขนาด
ใหญ่ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาแหน่งการปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าแผนก ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับการปฏิบัติงาน ใน 6 กลุ่มงาน คือ งานบุคลากร งานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการ
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อาหารและเครื่องดื่ม และงานสปาและนวด จากทั้ง 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมไทยขนาดใหญ่ในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมไทยขนาดใหญ่ทั้ง 6 ภาคต่างก็รู้ดีว่า เมื่อประเทศไทยเข้า
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ระหว่างประเทศ
สมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยแรงงานฝีมือทุกสาขาที่รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการของโรงแรม
ด้วยต้องเป็นแรงงานมีฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมสาหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเรียกว่า
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Agreement :MRA) อันเป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทางานด้านบริการ ดังนั้น เมื่อพนักงานต้องการความ
มั่นคงในอาชีพหรือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ย่อมต้องมีความต้องการพัฒนาตนเองให้มีความทักษะ
ความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด นั่นคือ ข้อกาหนด MRAs ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมไทยทั้ ง 6 ภาคมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน นั่ นคือ มีความคิดเห็น
สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น ในการที่ ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ นแรงงานมีฝีมื อ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์( 2552) เรื่อง การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ความ
คิ ด เห็ น ที่ มีต่อ คุณลัก ษณะที่พึ งประสงค์ข องนั ก ศึก ษา ฝึ ก งาน คุ ณ ลั ก ษณะด้านมนุ ษย์ สัมพั นธ์ และคุณธรรม
จริยธรรมมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาด้านความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงา นแผนก
อาหารและ เครื่องดื่ม และด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึ ก งานพบว่ า ด้ า นความรู้ ท างวิ ชาพื้ น ฐาน พบว่ า โดยรวมแตกต่ า งกั น ส่ ว นด้ า นความรู้ ท างวิ ช าชี พ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และด้านมนุษย์สัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน.
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรนาผลการวิจัยที่ค้นพบไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานให้กับนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง
2. มหาวิทยาลัย ควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ ด าเนิ น การด้ ว ยกั น อย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง ในการร่ ว มกั น วางแผนจั ด ท าหลั ก สู ต ร การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ งในทางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้มีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. มหาวิทยาลัย ควรกาหนดเป็นนโยบายขององค์กรในการที่ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรการศึกษาที่จัดขึ้น โดยมุ่งเน้นในด้านการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการหรือภาครัฐที่
เป็นผู้ใช้บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งต้องคานึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของมหาวิทยาลัย
ด้วย
4. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารน าเอาผลการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ ใ นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องส่งเสริมและให้มีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย.

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่ง
ท่องเที่ยวชายทะเล หัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึง
ประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน ยุคประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของโรงแรมระดับ ห้า ดาว ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัว
หิน ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง 6 แผนกงาน
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ให้การสนับสนุนและ
ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฎิบัติโรงแรมระดับห้าดาวในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล หัวหิน ที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สาเร็จลงได้โดย “ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนทุนวิจัยรวมทั้งการอานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัย อย่าง
ดียิ่งจึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้
เอกสารอ้างอิง
ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์.(2552).การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงานแผนก
อาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร.สุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นิตยา พร้าวราม. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน :
กรณีศึกษา โรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
นุชสรา เกรียงกรกฎ และปรีชา เกรียงกรกฎ. (2548). ประโยชน์จากนักศึกษาฝึกงาน. Industrial Technology
Review (130): (หน้า 149-153).
ประชุมพร รังสีวงศ์. (2547). การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
วิชาเอกการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ.
กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2553). รายงานแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553-2557. กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม.
ปัณณทัต กัลยา และคณะ .(2558). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหาร
โรงแรมในจังหวัดลาปาง. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 8ฉบับที่2เดือนกรกฎาคมธันวาคม.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
สุรีรตั น์ ดวงสุวรรณ (2560). “การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาเซียนและรูปแบบการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของบุคลากรสาหรับธุรกิจโรงแรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555). โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 จาก
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/13._bththii_9_aenwthaange
triiymkaarrngrab.pdf

