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การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
และประเด็นช่องวา่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซีย น 
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน โดยใช้แนวคิดหลักด้านการติดตามและ
ประเมินผล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) และทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย และผูแ้ทนจากองค์กรการท่องเท่ียว
แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซ่ึงคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน
ทั้งส้ิน 54 คน 

ผลการศึกษา พบวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการน านโยบายตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวในระดบัอาเซียนไปสู่การปฏิบติัในระดบัประเทศท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งในการด าเนินงานข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากบริบท ภูมิหลงัของแต่ละ
ประเทศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ทิศทางการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกนั โดยเฉพาะ
สิงคโปร์และบรูไนท่ีให้ความส าคญัในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าวน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี พบว่า 
กมัพูชาและอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีการด าเนินงานตามขอ้ตกลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความก้าวหน้ามาก เน่ืองมาจากการให้ความส าคัญกับภาคีเครือข่าย การวางแผนงานตาม



(4) 

หลกัการ PDCA ตลอดจนการบริหารจดัการความรู้ท่ีส่งเสริมให้มีศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศข้ึนเพื่อเป็น
แกนกลางในการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี 

แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศไทย จึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด
วงจร PDCA และการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ในการพฒันากระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถวาง
แนวทางการด าเนินงานได้จากความร่วมมือของสามภาคีหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม
วชิาชีพการท่องเท่ียว และสถาบนัการศึกษา ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะเป็นการบูรณาการการท างานให้
บรรลุผลและทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนได้โดยผ่านการขับเคล่ือนนโยบาย
ใน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเป็นแกนกลางในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การพฒันา
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 2) การพฒันาระบบและกลไกสนับสนุนการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว ระดบัอาเซียน และ 3) การพฒันาหน่วยงานคลงัสมองด้านการพฒันา
บุคลากรท่องเท่ียว 
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The main objectives of this research were to 1) find the context of the implementation 

according to the policy of mutual recognition arrangement on tourism professionals (MRA-TP);  
2) analyze the situation and gap in the implementation process of the of MRA-TP in ASEAN 
member countries; 3) study the policy implementation guideline of MRA-TP. This study was 
based on qualitative research approaches through primary and secondary data by literature review 
with documentary research, and in-depth interviews. The Main concept of the study came from 
the basis of monitoring and evaluation, benchmarking and integrated theory of public policy 
implementation. The Samples for this research were 54 key informants from purposive sampling, 
selected from the groups of stakeholder in Thailand and representatives of national tourism 
organization in 10 ASEAN member countries.  

The study found that the ASEAN Member Countries deployed policy of MRA-TP in 
ASEAN regional level to implemented in country level which different methods; the outcome 
reflected as a gap of implementation. The main reason of different direction in implementation 
process is from the different context and background of ASEAN member countries. So, the study 
showed that Singapore and Brunei were less focused on the implementation of MRA-TP. The 
research also finding that Cambodia and Indonesia efficiently drive MRA-TP and have made 
great progress in its operations from 1) Focusing on the cooperation between network partner; 
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2) Planning the implementation process with PDCA principle; 3) Facilitating the establishment of 
a center of excellence for exchange the best practices in MRA-TP. 

Regarding Thailand’s Policy Implementation Guidelines of the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals, it should be based on PDCA principle and 
integrated theory of public policy implementation for develop the implementation process.  
Moreover, the implementation guidelines are relied on the cooperation of the three main actors 
including 1) government agencies, 2) tourism associations, and 3) educational institutions. This 
approach will integrate work and achieve equality with other ASEAN Member Countries through 
the following three pillars: 1) being the core of ASEAN tourism professionals’ knowledge and 
experience exchange in the region; 2) developing a system and mechanisms to support the 
development of ASEAN competency standard of tourism professionals and 3) Developing the 
intelligence center of MRA-TP 
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จนกระทัง่ส าเร็จผลไดใ้นวนัน้ี  
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ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีมอบประสบการณ์ทางวิชาการอนัมีคุณค่า และมอบ
โอกาสทางการศึกษาด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ผูว้ิจยัจึงขอใช้โอกาสน้ีในการขอบคุณ
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน และพี่น้องร่วมคณะทุกคน ท่ีให้ความเอ็นดูผู ้เ ขียนด้วยดีเสมอมา 
โดยเฉพาะความเมตตาจาก อ.พทัรียา อ.พิมพม์าดา อ.วรรักษ ์อ.เทิดชาย อ.ไพฑูรย ์อ.สุดสันต ์และคุณ
วนัวิสา (พี่สา) ผูว้ิจยัขอขอบคุณในความรักความห่วงใยจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณยา่ ก๊ิฟ ตน้ พี่หม่วย พี่จ้ิบ 
วิม แจ๋ พี่แดงนอ้ย พี่อา้ย พี่ฝ้าย พลอย พี่แอ็ค พี่ปู เพื่อนพี่น้องสิงห์แดง ครอบครัวปลวก โครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย ์กรุ๊ปรอวนัป๊ิกก้ีกลบัมา ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน ท่ีเป็นดัง่ก  าลงัใจ
ส าคัญและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู ้วิจัยในทุกคร้ังท่ีผู ้วิจัยเผชิญอุปสรรคน้อยใหญ่ และ
ขอขอบคุณผูบ้ริหาร พี่นอ้งเพื่อนร่วมงานองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน ส านักงานรัฐมนตรี/ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว ททท. 
กระทรวงการต่างประเทศ ส านกัเลขาธิการอาเซียน และผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน ขอขอบคุณจากใจ  
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ขอมอบให้คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย ์และทุกๆ ท่านท่ีเป็นส่วนส าคญัในชีวิตของผูว้ิจยั ทั้งน้ี ความ
ผดิพลาดใดๆ ท่ีปรากฏข้ึนในการศึกษาวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวเ้พียงแต่ผูเ้ดียว 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2554 

ภาคการท่องเท่ียวไดน้ านกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกกว่า 81 ลา้นคนเขา้สู่ภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้
กวา่ 68.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของ GDP ในภูมิภาคอาเซียน โดยอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการไดส้ร้างงานให้กบัประชาชนอาเซียนกว่า 10 ลา้นต าแหน่งงาน หรือมากกว่า
ร้อยละ 3 ของการจา้งงานทั้งหมดในภูมิภาค (AADCP II and ASEAN Secretariat, 2013) 

ผูน้ าอาเซียนไดมี้วิสัยทศัน์ร่วมกนัในการบูรณาการประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 
จึงไดก้ าหนดแผนแม่บทการเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน (ASEAN Connectivity Master Plan) 
และแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียนพ.ศ. 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-
2015: ATSP) ข้ึนมาเพื่อก าหนดแนวทางการรวมกลุ่มให้เกิดการเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical 
Connectivity) การเช่ือมโยงระหวา่งประชากร (People to People Connectivity) การเช่ือมโยงทาง
กฎเกณฑ์เชิงสถาบนั (The Institutional Connectivity) อาทิ การแลกเปล่ียน เคล่ือนยา้ยทุน มนุษย ์
และทรัพยากรระหวา่งประเทศในภูมิภาค โดยการเร่งขบัเคล่ือนภาคการท่องเท่ียวอาเซียนเร่ิมข้ึนใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 8 (The 8th ASEAN Summit) ซ่ึงจดัข้ึน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพูชา ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2545 โดยผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามความตกลง
ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวในการมุ่ง
เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

รัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน (The ASEAN Tourism Ministers) ไดมี้การลงนามขอ้ตกลงร่วม
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (Mutual Recognition 
Arrangement for ASEAN Tourism Professionals) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 โดยขอ้ตกลง
ดงักล่าวก าหนดกลไกในการจดัท าความตกลงวา่ดว้ยการเทียบคุณสมบติับุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
และกระบวนการรับรองคุณสมบติับุคลากรดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
เม่ือบรรลุขอ้ตกลงแล้วจะเกิดการยอมรับร่วมกนัเก่ียวกบัการรับรองคุณสมบติับุคลากรด้านการ
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ท่องเท่ียวของแต่ละประเทศซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการเปิดตลาดเสรีส าหรับบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัในภาคธุรกิจท่องเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศดว้ย (สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว, 2559)  

จากการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ซ่ึงไดมี้
พฒันาการเร่ือยมา จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีประเทศสมาชิกต่างก็มีความพยายามในการผลกัดนัให้เกิด
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงในภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
ประเทศไทยไดท้  าการลงนามยอมรับขอ้ตกลงในกรอบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวหลายฉบบั 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย  

ในการน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement for ASEAN Tourism 
Professionals: MRA-TP) เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2555 โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวย
ความสะดวกการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวในอาเซียนและแลกเปล่ียนขอ้มูลแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนและการศึกษาท่ีเนน้พฒันาสมรรถนะ 
(Competency-Based) ส าหรับบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว และเพื่อเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ 
และการพฒันาศกัยภาพของวิชาชีพท่องเท่ียวระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสาระส าคญัคือ 
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพท่ีผ่านคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาการท่องเท่ียวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว
อาเซียน ทั้งน้ี สิทธิในการประกอบอาชีพในประเทศผูรั้บจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของประเทศผูรั้บ โดยข้อตกลงฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศได้มีการจดัตั้งหน่วยงานโครงสร้างภายในของแต่ละประเทศท่ีรับผิดชอบในการรับรอง
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรียงัมีมติให้กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาโอกาสและผลกระทบ
อย่างถ่ีถ้วนและด าเนินการเร่ืองการเตรียมความพร้อม ตลอดจนวางมาตรการท่ีจะรองรับการ
เคล่ือนยา้ยบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจะเขา้มาในไทย และเร่งรัดการ
เตรียมความพร้อมในการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบท
ของประชาคมอาเซียน ทั้ง3 เสาหลกัท่ีครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง สังคม
และวฒันธรรม รวมทั้งมาตรการรองรับผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในดา้นการท่องเท่ียวและบริการ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากน้ียงัมีมติให้กระทรวงการ
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ท่องเท่ียวและกีฬาเตรียมความพร้อมในการออกกฎหมายภายในเพื่อก าหนดสิทธิของผูป้ระกอบการ
จากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจะเขา้มาประกอบอาชีพดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย ตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว มีแนวคิดการ
ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นต ่าดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Minimum Competency 
Standards for Tourism) เป็นหลกัการพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทางดา้นศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์และอ านวยความสะดวกให้การเคล่ือนยา้ยแรงงานเป็นไปโดยเสรีภายใน
ภูมิภาค โดยท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Working Group and Committee Meetings) จึงไดผ้ลกัดนัให้มีการยกระดบัหลกัสูตรการศึกษา
ทางด้านการท่องเท่ียวและการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานภายใตแ้ผนการด าเนินงานตามขอ้ตกลง
ดงักล่าว ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียนและกระบวนการรับรองมาตรฐาน (Certification Procedure) ดงันั้นแลว้ ขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) จึงได้ยกระดบัความส าคญัข้ึนในฐานะ
กระบวนการเชิงการปฏิบติัท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสนับสนุนการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียนสู่มาตรฐานระดบัสากล ผา่นกระบวนการบูรณาการความร่วมมือ
ในภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนดกฎเกณฑ์การรับรองคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวเพื่อ
เคล่ือนยา้ยไปท างานภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแนวคิดเสรีนิยมในการเปิดตลาดการคา้เสรี 
(Trade Liberalization) เพื่ออ านวยความสะดวกให้เกิดการไหลเวียนของบุคลากรวิชาชีพทางการ
ท่องเท่ียว (A Flow of Tourism Professionals) จ านวน 2 สาขาธุรกิจหลกั คือ 1) ธุรกิจโรงแรม 2)  
ธุรกิจน าเท่ียว และตวัแทนการเดินทาง ในลกัษณะเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งของการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนให้ระดบัความ
แตกต่างลดนอ้ยลง ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศในภูมิภาค  

กล่าวโดยสรุป ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว 
(Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) ถือเป็นขอ้ก าหนดส าคญั
ของประชาคมอาเซียน ตามปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียนฉบบัท่ี 2 ซ่ึงก าหนดให้มีการจดัท า
ขอ้ตกลงร่วมเก่ียวกบัคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพในสาขาบริการดา้นต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหวา่งประเทศสมาชิก 
ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีกลไกรองรับทั้งในระดบัประเทศและระดบัประชาคมอาเซียน เพื่อให้ขอ้ตกลง
ดงักล่าวสามารถบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ASEAN Secretariat, 2013) ทั้งน้ี จากการ
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วิเคราะห์ช่องวา่งการด าเนินงานในระดบัประเทศของ Hickman and Irwin (2013) พบวา่ ยงัมีระดบั
ความแตกต่างและช่องวา่งการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีมีคะแนนการประเมินต ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงผูว้ิจยั
เห็นว่า ในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรด้านการบริการในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ แลว้ อาทิ วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพ
พยาบาล แต่ยงัมีช่องว่างในการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการด าเนินการตามข้อตกลงฯ ด้านการ
ท่องเท่ียว 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พ.ศ. 2556-2559) ข้ึน เพื่อเร่งจดัท าและน าการวิจยัมา
สร้างศกัยภาพของประเทศไทยในการร่วมมือกบัประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ่มกนัเป็นสมาคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดย
พิจารณาประเด็นวิจยัจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยทุธศาสตร์ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555-2557 ซ่ึงให้ความส าคญั
กบัการประเมินสถานการณ์และปัญหาของประเทศ และสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
เพื่อให้เกิดการศึกษาอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ของการวิจยั คือ การวิจยั
เพื่อน าประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศผูน้ าในประชาคมอาเซียนอยา่งย ัง่ยืน และมีพนัธกิจในการ
วิจัยท่ีมุ่งส่งเสริมการวิจัยด้านการบูรณาการความร่วมมือให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการเป็นประเทศผูน้ าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์
การวิจยัน้ี เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะและทางเลือกส าหรับการป้องกนั แก้ไขปัญหา และน าไปสู่การ
เสริมสร้างและพฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิผล อยา่งไรก็ดี การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและภยัคุกคาม แต่เน่ืองจากยงัไม่มีผลการวิจยัท่ีศึกษาไวอ้ยา่ง
ชัดเจนและรอบด้าน รวมทั้งหากจะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวจะต้องพฒันาอะไร 
อย่างไร แนวทางไหนในการสร้างความแข็งแกร่งท่ีย ัง่ยืนได ้ส าหรับส่วนท่ีเสียประโยชน์ก็จะตอ้ง
เร่งปรับตวัอะไร อยา่งไร ให้สามารถรับมือและพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได ้โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ด าเนินการและการปฏิบติัตามในขอ้ตกลงหรือความผกูพนัต่างๆ ท่ีประเทศไทยท าไวก้บัชาติสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปัจจุบันเร่ืองดังกล่าวยงัขาดการเปิดเผยข้อมูล ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ มีส่วนร่วม และเกิดความไม่ เข้าใจต่างๆ ซ่ึงส านักงาน
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คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติได้ด าเนินการศึกษาบริบทการพฒันาประเทศท่ีจะมีผลกับการเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ปรากฏดงัตาราง
ต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2555) 
 
ตำรำงที ่1.1 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของไทยในการเป็นประเทศในประชาคม

อาเซียน 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกำส/ภำวะคุกคำม 

โอกาส (Opportunities) (SO) 
ประเทศไทยมีว ัฒนธรรม
และ ภู มิ ปัญญาดั่ง เ ดิม  มี
ความได้เปรียบเ ร่ือง ท่ีตั้ ง
ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ท่ีสามารถ
น ามาเป็นฐานการพัฒนา 
โดยผ่ า นก า รบู รณ าก า ร
ยุทธศาสตร์การวิจยัดา้นการ
สร้างความเข้าใจภาครัฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค
ประชาชน เพื่ อให้ได้ รับ
ประ โย ชน์ จ า ก ก า ร เ ป็ น
ประเทศใน AEC 

(WO) 
ความสามารถของประเทศและ
ก า ร พัฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
โดย เฉพาะด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสร้างองค์
ความรู้ของไทยมีจ ากดั ดังนั้น 
จ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์การ
วิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ ทุน
มนุษย์  และการ รู้จัก เข้า ใ จ
ประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ AEC 

ภาวะคุกคาม (Threats) (ST) 
แนวโนม้รูปแบบการลงทุน
ของต่างประเทศท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพา
เงินทุนจากต่างประเทศ
ไดรั้บผลกระทบ ขณะท่ีภาค 

(WT) 
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยลดลง การขาดความ
เข้าใจและความส าคัญของ 
AEC การไม่รู้จกัประเทศเพื่อน
บา้น การมีปัญหาการเมืองและ
การบริหาร ขณะท่ีแนวโนม้ 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกำส/ภำวะคุกคำม 

ภาวะคุกคาม (Threats) บริการ ซ่ึงมีแนวโนม้ดี หาก
สามารถน าจุดแขง็มาพฒันา
ศกัยภาพ โดยมีแนวคิด 
รูปแบบและวธีิการความ
ร่วมมือกบัต่างประเทศท่ี
เหมาะสม 

รูปแบบการลงทุนในไทยของ
ต่างประเทศเปล่ียนจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาค
บริการ ท าให้อุตสาหกรรมท่ี
ตอ้งพึ่งพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศไดผ้ลกระทบ 

 
แหล่งทีม่ำ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2555. 
 

จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้ โดยเฉพาะในประเด็นท่ียงัเป็นจุดอ่อนของไทย ซ่ึง
ก็คือ ความสามารถของประเทศและการพฒันาประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละการสร้างองคค์วามรู้ของไทยมีจ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งใชยุ้ทธศาสตร์การวิจยัเพื่อพฒันาองค์
ความรู้ ทุนมนุษย ์และการรู้จกัเขา้ใจประเทศเพื่อนบา้น ส าหรับเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความตอ้งการผลงานวจิยั องคค์วามรู้ และนวตักรรม ส าหรับเป็นการช้ีน าการ
ขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาปรับปรุงประเทศให้พร้อมกบัการก้าวเขา้สู่การรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน เพื่อท าให้การวิจยัเก่ียวกบัการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนสามารถตอบโจทยห์รือ
ค าถามต่างๆ ท่ีชดัเจน และน าไปสู่การเผยแพร่ให้กบับุคคล องคก์ร และสาธารณชนทัว่ไป ไดรั้บรู้
และเขา้ใจความเป็นไปท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2555)  

ดงันั้นแลว้ ประเด็นการศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายตามขอ้ตกลง พฒันาศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ดา้นการฝึกอบรมวิชาชีพให้ไดม้าตรฐาน
และมีสมรรถนะตามกรอบอาเซียน จึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยัด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยภ์ายใตยุ้ทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (พ.ศ. 2556-2559) ท่ีมีเป้าประสงคใ์นการสร้างงานวิจยัเพื่อใชด้ าเนินการพฒันาทรัพยากร
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มนุษยใ์ห้มีมาตรฐานการศึกษา ทกัษะ ฝีมือแรงงาน และภาษา ให้ทดัเทียมกบักลุ่มประเทศอาเซียน
ดว้ยกนั ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน และสมรรถนะตามกรอบ
ขอ้ตกลงแห่งอาเซียน จ าเป็นตอ้งอาศยักลไกและกระบวนการด าเนินของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทหลักในการขบัเคล่ือนโครงการตามแผนงานและ
นโยบายภายใตก้รอบขอ้ตกลงดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อท าให้โครงการสามารถด าเนินการได้
อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายของขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรวิชาชีพทางดา้นการท่องเท่ียวของไทยท่ีจะไดรั้บ
การยกระดบัมาตรฐานสมรรถนะจากการฝึกอบรมและการประเมินตามขอ้ก าหนดของอาเซียน และ
ส่งผลดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยท่ีมีการเปิดรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้ม
ชาติ จะไดมี้ความมัน่ใจต่อคุณภาพบริการของแรงงานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะขั้นต ่า ซ่ึง
เป็นเกณฑส์ากลท่ีอาเซียนก าหนดไว ้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีบริบทการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน และความเก่ียวโยงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
ได้รับผลกระทบจากกรอบข้อตกลงทางด้านการท่องเท่ียวของอาเซียนดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์และประเด็นช่องวา่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงาน โดยศึกษาเปรียบเทียบกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีบทเรียนความส าเร็จและแนวปฏิบติัท่ีดีจากการอิงนโยบายหลกั และ
กระบวนการท่ีอาเซียนก าหนดไว ้เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน
ส าหรับองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศไทย แม้ว่าจะมีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลในระดบัหน่วยงาน แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดั การวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นการสะทอ้นภาพรวมการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
ในแง่ความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระยะท่ีผ่านมา จาก
มุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของไทย ตลอดจนเพื่อ
ศึกษาการด าเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสริมสร้าง
ศกัยภาพและความร่วมมือกนัระหวา่งไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนใหม้ากยิง่ข้ึน จากการเรียนรู้ถึง
บทเรียนความส าเร็จของประเทศท่ีเป็นตน้แบบดา้นการด าเนินงานท่ีดี และจะไดน้ าประสบการณ์
และความช านาญท่ีเกิดข้ึนแล้วมาใช้ในการพฒันาการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึนต่อไป แม้ว่าจะมี
คณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 
Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) ซ่ึงเป็นองคาพยพระดบัภูมิภาคท่ีก าหนด
นโยบายและติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมแล้วก็ตาม แต่คณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้น
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บทบาทหน้าท่ีไปท่ีการวางกลไกในระดับภูมิภาคเพื่อให้ประเทศสมาชิกน านโยบายต่างๆ ไป
ประยุกต์ปฏิบติัในระดับประเทศ ซ่ึงช่องว่างในการด าเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
เกิดข้ึนจากการน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบติั และการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบแนวทางการ
ด าเนินงานและวิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ระหว่างไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนยงัมีอยูอ่ย่าง
จ ากดั  

นอกจากน้ี ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีแนวทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบ
ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเหมาะสม ตาก
การศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ ประเทศไทยมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีล่าชา้ มี
ช่องวา่งการด าเนินงานท่ีสูง และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การเปล่ียนหน่วยงานรับผดิชอบหลกั จากการยบุเลิกสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว ส านกังาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และโอนยา้ยภารกิจการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน MRA-TP 
ไปยงักองพฒันามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 อนัเป็นผลมาจากส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการไดอ้นุมติัโครงสร้างใหม่ให้สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวยา้ยไปสังกดั
กรมการท่องเท่ียว โดยเป็นการยา้ยเฉพาะภารกิจ ไม่รวมบุคลากรท่ีปฏิบติังาน นับเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของไทยในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ของไทย ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานใหม่
ยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงานในระยะท่ีผา่นมา จึงควรมีหน่วยงานท่ี
ช่วยด าเนินการในเร่ืองของการติดตาม ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนั ให้การด าเนินงานของไทยตาม 
MRA-TP เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ         
จงจิตร์ จนัทร์แจ่ม (2559) การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นส่วนเช่ือมโยงส าคญัในการส่งมอบภารกิจจาก
หน่วยงานรับผดิชอบหลกัเดิมไปสู่หน่วยงานรับผิดชอบหลกัใหม่ ให้สามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ในการวางแผนการด าเนินงานของไทยตาม MRA-TP ใหมี้ความเหมาะสมในระยะต่อไป 
 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 
งานวจิยัฉบบัน้ีมีปัญหาการวจิยั คือ  
1) บริบทการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ

ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัภูมิภาคของประชาคมอาเซียน และในระดบัประเทศของไทย 
รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ในระหวา่งปี 2555-2559 เป็นอยา่งไร 
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2) สถานการณ์และประเด็นช่องวา่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลง
ร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นเช่นไร 

3) แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน ควรมีการด าเนินการอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เพื่อศึกษาบริบทการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร

วชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
2) เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์และประเด็นช่องวา่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงาน

ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียนของ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) เพี่อศึกษาแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคการท่องเท่ียวและบริการของ
ไทยท่ีมีการด าเนินการหรือได้รับผลกระทบจากกรอบข้อตกลงด้านการท่องเท่ียวอาเซียน และ
ผูส้นใจอ่ืนๆ ซ่ึงผลการด าเนินงานวจิยัอาจเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจดงัน้ี 

1) ประโยชน์มิติการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ช่วยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้
รับรู้ถึงบริบท สถานการณ์การด าเนินการ และแนวทางการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) ในระดบัภูมิภาคของประชาคมอาเซียน และใน
ระดบัประเทศของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  

2) ประโยชน์มิติการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการ
ตดัสินใจ วางแผนด้านการบริหารจดัการของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย และการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ โดยผลของงานวิจยัฉบบัน้ีอาจน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูล
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ส าหรับผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบติังานในองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism 
Organization) ได้แก่ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และหน่วยงานภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ในการวางแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบาย
การด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทของไทย 

 
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 
1.5.1 ขอบเขตทีเ่กีย่วกบักลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูล 
ศึกษาเฉพาะการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ของ

ไทย ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินการดงักล่าว อาทิ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว และ
กรมการท่องเท่ียว) หน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการ
ท่องเท่ียวและบริการของไทย ศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเท่ียว และ
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนส านักเลขาธิการอาเซียน และจากผูแ้ทนองค์กรการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (National Tourism Organizations) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียว (ASEAN Tourism 
Professional Monitoring Committee: ATPMC) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
 

1.5.2 ขอบเขตทีเ่กีย่วกบัเนือ้หำทีศึ่กษำ 
ศึกษาเฉพาะประเด็นเก่ียวโยงในการด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับ

คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ไดแ้ก่  
1) บริบทการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร

วิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals: MRA-TP) ในระดบัภูมิภาคอาเซียน และระดบัประเทศของไทย รวมถึงประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืน  
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2) สถานการณ์และประเด็นช่องว่างในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศ
ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
 

1.5.3 ขอบเขตเกีย่วกบัวธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเฉพาะการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษาวจิยัต่างๆ และการ

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
1.5.4 ขอบเขตเกีย่วกบัเวลำ 
ศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2559 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member countries) หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยประเทศสมาชิกจ านวน 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวยีดนาม 

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) หมายถึง 
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ โดยมุ่งเนน้คุณสมบติัของบุคลากรท่ีจะเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว/บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว (Tourism Professionals) หมายถึง 
บุคคลท่ีประกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงต าแหน่งงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวประกอบด้วย 32 
ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับ (Front Office Manager) 2) ผูค้วบคุมดูแลฝ่ายตอ้นรับ 
(Front Office Supervisor) 3) พนกังานตอ้นรับ (Receptionist) (4) พนกังานรับโทรศพัท ์(Telephone 
Operator) 5) พนกังานยกกระเป๋า (Bell Boy) 6) ผูจ้ดัการแผนกแม่บา้น (Executive Housekeeper)      
7 ) ผูจ้ดัการฝ่ายซกัรีด (Laundry Manager) 8) ผูค้วบคุมดูแลห้องพกั (Floor Supervisor) 9) พนกังาน
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ซกัรีด (Laundry Attendant) 10) พนกังานดูแลห้องพกั (Room Attendant) 11) พนกังานท าความ
สะอาด (Public Area Cleaner) 12) หวัหนา้พ่อครัว (Executive Chef) 13) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi 
Chef) 14) ผูช่้วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef) 15) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)     
16) ผูช่้วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 17) งานขนมปัง (Baker) 18) งานเน้ือ (Butcher)    
19) ผูอ้  านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B Director) 20) ผูจ้ดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(F&B Outlet Manager) 21) หวัหน้าพนกังานบริกร (Head Waiter) 22) พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม 
(Bartender) 23) พนกังานบริกร (Waiter) 24) ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manger) 25) ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ทัว่ไป (Assistant General Manager) 26) หวัหนา้ผูแ้นะน าการเดินทาง (Senior General Manager) 
27) ผูแ้นะน าการเดินทาง (Travel Consultant) 28) ผูจ้ดัการธุรกิจ (Product Manager) 29) ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) 30) ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Credit Manager)  
31) ผูจ้ดัการฝ่ายตัว๋ (Ticketing Manager) และ 32) ผูจ้ดัการฝ่ายท่องเท่ียว (Tour Manager) 

มาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Common Competency 
Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) หมายถึง ขอ้ก าหนดขั้นต ่าเก่ียวกบัมาตรฐาน
สมรรถนะท่ีคาดหวงัจากบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริการใน
ภาคการท่องเท่ียว 

ระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional 
Registration System: ATPRS) หมายถึง ระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีจดัเก็บบนัทึกและเผยแพร่
ขอ้มูลของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการรับรองคุณสมบติัในประเทศสมาชิกอาเซียน  

คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Professional 
Board: NTPB) หมายถึง คณะกรรมการท่ีดูแลรับผิดชอบบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศนั้นๆ 

คณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (Tourism Professional Certification 
Board: TPCB) หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติของ
ประเทศนั้ นๆ ให้ดูแลรับผิดชอบการประเมินและรับรองคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ 

คณะกรรมการติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism 
Professional Monitoring Committee: ATPMC) หมายถึง คณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบมาจาก
คณะผูแ้ทนองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และผูแ้ทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก 
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หลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum: CATC) 
หมายถึง หลักสูตรร่วมส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Toolbox) หมายถึง กล่อง
เคร่ืองมือในการฝึกอบรมและประเมินผลของแผนกโรงแรม และแผนกธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทน
การเดินทาง ซ่ึงมีองค์ประกอบของเคร่ืองมือต่างๆ ได้แก่ 1) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standard) 2) คู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Trainee Manual) 3) คู่มือส าหรับผูอ้บรมหรือผูส้อน 
(Trainer Guide) และ 4) คู่มือการประเมินผล (Assessment Manual)  

ผูฝึ้กอบรม (Trainer) หมายถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการรับรองให้ด าเนินการ
ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ 

ผูป้ระเมิน (Assessor) หมายถึง ผูซ่ึ้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองให้
ด าเนินการประเมินมาตรฐานสมรรถนะ 

ศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) หมายถึง หน่วยงานในสถานบริการ หรือสถาบนั 
การศึกษา/ฝึกอบรมท่ีท าหนา้ท่ีในการประเมินผลพนกังานหรือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล

ทุติยภูมิจากเอกสาร เพื่อน ามาพฒันากรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งเชิง
แนวคิดต่อการศึกษาการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียว ดงัน้ี 

 
2.1 ข้อมูลพืน้ฐำนของอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร 

 
การท่องเท่ียวและบริการมีลกัษณะเฉพาะหลายประการท่ีแตกต่างจากการผลิตและการขาย

สินคา้ เช่น การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) และไม่อาจสัมผสัก่อนท่ีจะมีการซ้ือขาย
เกิดข้ึน การบริการมีลกัษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกนัไม่ได ้(Inseparability) ซ่ึงหมายถึงการผลิตและ
การบริโภคจะเกิดข้ึน ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้
(Perish Ability) ไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได้ (Non-Ownership) และมีความไม่คงท่ี 
(Heterogeneity) เน่ืองจากการบริการแต่ละแบบข้ึนอยู่กับผู ้ให้บริการแต่ละคน (Zeithaml, 
Parasuraman and Berry, 1985; Lennon 2008) การบริการมีรูปแบบท่ีแตกต่าง (Differentiation) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพอใจของลูกคา้ท่ีแตกต่าง นอกจากน้ีการบริการยงัข้ึนอยู่กบั
ความใกลชิ้ดระหวา่งผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ ยากท่ีจะผา่นคนกลางดงัท่ีปรากฏในกระบวนการ
สินคา้ (Berry, 1983) ดงันั้นการส่งมอบบริการจึงตอ้งมีความรวดเร็วและความน่าเช่ือถือได ้

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
หลายประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศและแหล่งท่ีมาของการจา้งงานท่ี
ส าคญั เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนของสาขาบริการและเกิดความสะดวกในการเจรจา 
WTO ไดร้ะบุกิจกรรมหลกัของบริการดา้นท่องเท่ียวโดยอา้งอิงจาก UN Provision Central Product 
Classification (CPC) วา่ประกอบไปดว้ย 1) โรงแรมและร้านอาหาร (Hotel and Restaurant), 2) 
ตวัแทนน าเท่ียวและผูป้ระกอบการท่องเท่ียว (Travel Agencies and Tour Operators), 3) บริการ
มคัคุเทศก์ (Tourist Guides Services) และ 4) อ่ืนๆ (Other) อยา่งไรก็ตามในการเจรจาการคา้บริการ
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ภายใตก้รอบต่างๆ นั้น ประเทศต่างๆ มีสิทธิในการระบุขอบเขต/กิจกรรมท่ีแตกต่างออกไป แต่ควร
เขียนอธิบายใหช้ดัเจน  

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน จาก
การท่ีภาคการท่องเท่ียวและบริการมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีกวา้ง และมีผูป้ระกอบการ
หลากหลาย ทั้งท่ีเป็นบรรษทัขา้มชาติขนาดใหญ่จนกระทัง่ถึงธุรกิจทอ้งถ่ินขนาดเล็ก การวางแผน
ของรัฐจึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือและขอ้มูลจากองคก์รระหวา่งประเทศ รัฐบาลส่วนกลางหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในทอ้งถ่ิน และองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว รวมทั้งยงัตอ้งพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีต่อเน่ืองไปสู่หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะทุนมนุษย ์(Human Capital) ซ่ึงถือ
เป็นทรัพยากรหรือปัจจยัหลกัในการส่งมอบคุณภาพบริการ (Service Quality) ไปยงันกัท่องเท่ียวซ่ึง
เป็นผูบ้ริโภคของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ภาคการท่องเท่ียวและบริการจึงถือเป็น
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทยท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจาก
การเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก สร้างอาชีพทางดา้นการบริการท่ี
มีความหลากหลาย ซ่ึงมีอัตราการจ้างงานสูง กับทั้ งมีการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองมากมาย 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดีภาคการ
ท่องเท่ียวและบริการมีลักษณะโดยธรรมชาติท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจากมี
ลกัษณะท่ีซับซ้อน มีความเก่ียวพนักบัตวัแสดง (Actors) ต่างๆ ท่ีเป็นกลไกช่วยให้การด าเนินงาน
ของภาคการท่องเท่ียวสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยธุรกิจสนบัสนุนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
(ASEAN Secretariat, 2012) 
 

2.2 กรอบข้อตกลงด้ำนกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
 
ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2540 อาเซียนไดป้ระกาศวิสัยทศัน์อาเซียนปี 2563 (ASEAN Vision 

2020) ซ่ึงมุ่งเนน้ในการเป็นหุน้ส่วนร่วมกนัในการพฒันาอยา่งมีพลวตัร โดยก าหนดให้อาเซียนเป็น
เขตเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกในทุกๆ ดา้น วิสัยทศัน์ดงักล่าว
ประกอบดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การเปิดเสรีเร่ืองสินคา้ บริการและการลงทุน 
2) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและการลดปัญหาความยากจนและลดความ

เหล่ือมล ้า ทางรายไดข้องประเทศอาเซียน 
3) ความมีเสถียรภาพทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
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อาเซียนมีปณิธานท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหน้า ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และ
ไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและการคา้ระหวา่งกนั จึงไดเ้ร่ิมจดัท าเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(AFTA) เม่ือปี 2535 จนต่อมาในปี 2546 อาเซียนไดก้ าหนดทิศทางท่ีแน่ชดัวา่ความร่วมมือตอ้ง
เดินทางไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 
2558  

จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีเห็นชอบและได้มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีอาวุโสจดัท า
พิมพเ์ขียว (AEC Blueprint) เพื่อเป็นแผนงานภาพรวมท่ีระบุกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจครอบคลุมทั้ง
สินคา้และบริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุนท่ีจะเปิดเสรีมากข้ึนในอนาคต ทั้งยงัเป็นการ
ก าหนดทิศทาง แผนงานในดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้งด าเนินการให้ชดัเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด
วา่จะบรรลุเป้าหมายและก็เป็นการสร้างพนัธสัญญาระหวา่งประเทศสมาชิกในการด าเนินการไปสู่
เป้าหมายร่วมกนัในรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลข่าวสาร เงินทุน วตัถุส่ิงของทางกายภาพ และ
ผูค้น ตลอดจนส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ หรือกระทัง่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดต่้างๆ ผ่านการขา้มเขตแดนระหว่าง
ประเทศเหล่านั้น ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) จากความร่วมมือระหวา่งกนั
นั้นเอง โดยตวัอยา่งส าคญัคือ ความร่วมมือทางดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจจากการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวา่งกนั พร้อมทั้งช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่
พื้นท่ีต่างๆ อยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึนดว้ย 

ในปัจจุบนัความร่วมมือทางด้านการท่องเท่ียวระหว่างประเทศน้ีมีบทบาทหลักในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ประเทศเหล่านั้นต่างก็ตอ้งเผชิญกบั
บริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าระบบระหว่างประเทศน้ีมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งกนั และมีความสัมพนัธ์ในหลายระดบั อาทิ ระเบียบขอ้บงัคบัทางดา้นการบิน การใชร้ะบบ
การตรวจลงตรา (Visa) และการอนุญาตให้บุคคลภายนอกประเทศเขา้มาท างานในประเทศนั้นๆ 
เป็นต้น โดยโลกาภิวตัน์เป็นปัจจยัท่ีท าให้นโยบายทางการท่องเท่ียวของประเทศหน่ึงจะส่งผล
กระทบในเชิงเศรษฐกิจการเมืองของการท่องเท่ียวต่อหลายประเทศทั้งในเชิงบวก หรือ ความ
ร่วมมือท่ีเพิ่มสูงข้ึน และเชิงลบ หรือ การแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงข้ึน (Prerksapob Poontawesuk, 
2005) ตามภาพประกอบท่ี 1 
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ภำพที ่2.1  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ (State-State Interaction) 
แหล่งทีม่ำ: Prerksapob Poontawesuk, 2005. 
 

ประชาคมอาเซียนถือว่า การท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญั (Priority Sector) ในการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยภาคการท่องเท่ียวอาเซียนได้แสดงบทบาทน าในการพฒันา
เศรษฐกิจของภูมิภาค ซ่ึงองคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้
คาดการณ์วา่ อาเซียนจะมีอตัราการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วงปี 2538-2563 อยูท่ี่ร้อยละ 
6.5 สูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของโลกซ่ึงอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 4.1 ในขณะเดียวกันจ านวน
นกัท่องเท่ียวจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเองก็มีสูงเช่นกนั ทั้งน้ี UNWTO ไดค้าดการณ์ว่าในปี 
2563 จ  านวนนักท่องเท่ียวภายในภูมิภาคจะเพิ่มเป็น 136 ล้านคนต่อปี การเพิ่มข้ึนของจ านวน
นกัท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน ไดก่้อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในการเพิ่มข้ึนของอุปสงคก์ าลงั
แรงงานในภาคการท่องเท่ียวอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจแลว้ จะเห็นวา่ การท่องเท่ียวมีความส าคญัอยา่งมากต่อ
รายไดแ้ละผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ ส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และจะช่วยพฒันาอาเซียนโดยอาศยัความ

GLOBAL SYSTEM 

Competition 

Interdependence 

Cooperation State State 

Political Economy of 
Tourism 

Political Economy of 
Tourism 
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หลากหลายทางวฒันธรรม สังคม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศ
สมาชิก รวมทั้งยงัมีส่วนอยา่งมากต่อการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของอาเซียนต่อสังคมโลก 

ดว้ยเหตุน้ีอาเซียนจึงไดก้ าหนดแผนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็นประชาคมเดียวกนั
หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ภายในปี 2558 (ปี ค.ศ. 2015) อนัเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคญัในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การ
ลงทุน และการบริการ โดยการท่องเท่ียวไดถู้กจดัให้เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัภายใตแ้ผนงาน
ของ AEC 

ตามท่ีไทยไดล้งนามปฏิญญาความร่วมมือในอาเซียน เร่ืองการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี 2558 น้ี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการช่วยลดช่องวา่งของความเหล่ือม
ล ้าดา้นเศรษฐกิจ และการพฒันาระหวา่งกนั แต่ในความแตกต่างกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งดา้นระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม และอ่ืนๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐาน
ในทางปฏิบติัท่ีเป็นท่ียอมรับไดใ้นประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัทั้งหมด เน่ืองจากผูน้ าอาเซียนได้
เห็นชอบให้ด าเนินมาตรการต่างๆตามแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ส าหรับสาขาท่ีอยูใ่นล าดบั
ความส าคญัตน้ๆ เพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) และการ
ท่องเท่ียวก็เป็นหน่ึงใน 12 สาขา โดยอาเซียนมีความตกลงหลายฉบับท่ีเก่ียวข้องกับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ ASEAN Framework Agreement on Services, ASEAN Tourism 
Agreement, Bali Concord II, ASEAN Framework for Integration of Priority Sectors ใน Roadmap 
สาขาท่องเท่ียวมีมาตรการด้านการพฒันาก าลังคนท่ีเร่งให้จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement: MRA) โดยให้ก าหนดสมรรถนะขั้นต ่าของบุคลากรด้านท่องเท่ียว 
ตลอดจนมีเครือข่ายของบุคลากร หลกัสูตรร่วม และการพฒันาบุคลากร 

การทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ีจึงเป็นการการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การศึกษา การวิจยัและบทความต่างๆ เก่ียวกบัผลกระทบของกรอบความร่วมมือบางกรอบท่ีส าคญั 
และการสรุปสถานการณ์ความคืบหนา้ของประเทศไทยและประเทศอาเซียนเก่ียวกบัการด าเนินการ
ตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว เพื่อสนบัสนุนการเปิดเสรี
บริการท่องเท่ียว ดงัรายละเอียดในขอ้ตกลงส าคญัของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพยายามใน
การเปิดเสรีดา้นการคา้บริการของอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1 กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนบริกำร (ASEAN Framework Agreement on 
Services: AFAS) 

กลุ่มประเทศอาเซียนไดริ้เร่ิมความร่วมมือในการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการคา้บริการข้ึน
เ ม่ือประมาณเกือบ 20 ปี ท่ีแล้ว  โดยในการประชุมสุดยอดอาเ ซียนค ร้ัง ท่ี  5 ซ่ึ งจัด ข้ึน ท่ี
กรุงเทพมหานครประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 14-15 ธนัวาคม 2538 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงใน
ขณะนั้นมีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนและ
เวียดนาม ไดล้งนามในกรอบความตกลงอาเซียนดา้นการบริการ (ASEAN Framework Agreement 
on Services: AFAS) เป้าหมายหลกัของกรอบความตกลงอาเซียนดา้นการบริการ คือการเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางด้านการบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการเพิ่มความหลากหลายดา้นความสามารถในการผลิต 
และกระจายการบริการของผูใ้ห้บริการทั้งภายในอาเซียนและภายนอกอาเซียน รวมทั้งเพื่อขจดั
ขอ้บงัคบัทางการคา้ในภาคบริการระหวา่งประเทศสมาชิก และเพื่อเปิดเสรีการคา้บริการโดยขยาย
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งของการเปิดเสรีของผูใ้ห้บริการ ขอ้ตกลงดงักล่าวยงัก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานส าหรับประเทศสมาชิกในการปรับปรุงการเขา้สู่ตลาด และการเพิ่มความเท่าเทียมกนัของ
ผูใ้ห้บริการ โดยระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดของกรอบความตกลงอาเซียนดา้นการบริการ จะมีความ
สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซ่ึงถูกก าหนดโดยองคก์รการคา้โลก (WTO) ดงันั้นการเปิดเสรีทางการ
คา้บริการภายใต ้AFAS คาดวา่จะน าไปสู่ความส าเร็จของความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใตห้ลกัการของ GATS เพื่อช่วยด าเนินการในการขจดัขอ้กีดขวางทางการคา้บริการระหว่าง
ประเทศสมาชิก ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2544 ท่ีกรุงบนั
ดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน อาเซียนได้ก าหนดให้เร่ิมมีการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อ
จดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ภายใตก้รอบความตกลงอาเซียนดา้นการบริการ และในเดือน
กรกฎาคม 2546 อาเซียนได้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานด้านบริการแห่งอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Committee on Service: CCS) ข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีในการด าเนินการเจรจา CCS 
เป็นคณะกรรมการเฉพาะของอาเซียนท่ีประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้าน MRA และอยู่ภายใต้
คณะท างานดา้นธุรกิจบริการ (Business Services Sectorial Working Group) ซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลดา้น
นโยบายและประเด็นส าคญัต่างๆ ดา้นการคา้บริการ ทั้งน้ี ต่อมารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดร่้วม
ลงนามในระเบียบการแก้ไขกรอบความตกลงดา้นการบริการอาเซียน เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2546      
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา เพื่อกระตุน้การด าเนินงานดา้นการเปิดเสรีทางการคา้บริการใน
ภูมิภาค ภายใตร้ะเบียบการดงักล่าว โดยหลกัการ “ASEAN Minus X” ไดถู้กน ามาใชป้ฏิบติั เพื่อเปิด



20 

โอกาสให้ประเทศสมาชิกท่ีพร้อมสามารถทาการเปิดเสรีทางการคา้ภาคบริการดว้ยกนัเอง โดยการ
บงัคบัใชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งครอบคลุมประเทศท่ีไม่ตอ้งการเขา้ร่วม 

การบริการดา้นท่องเท่ียวและเดินทาง (Tourism and Travel-Related Services) ถูกจดัให้
เป็นหน่ึงในสาขาบริการเร่งรัดภายใตก้รอบของกรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ ซ่ึงการ
เร่งรัดการเปิดเสรีจะมุ่งเนน้ไปท่ี 3 สาขาบริการยอ่ยท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

1) บริการดา้นโรงแรมและร้านอาหาร (Hotel and Restaurant)  
2) บริการดา้นการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่องเท่ียว (Travel Agency & Tour 

Operator)  
3) บริการดา้นมคัคุเทศก ์(Tourist Guides Services)  

ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจดัท ากรอบความตกลงอาเซียนดา้นการบริการ ในปี 2538 จนกระทัง่
ถึงปัจจุบนั อาเซียนไดมี้การเจรจาต่อรองการคา้บริการระหวา่งประเทศสมาชิกจ านวน 5 รอบ ส่งผล
ให้เกิดการลงนามในขอ้ผูกพนัเปิดตลาดการคา้บริการทั้งหมด 7 ชุด โดยผูน้ าอาเซียนไดล้งนามใน
ขอ้ผูกพนัฯ ชุดท่ี 7 ไปเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีชะอ า ประเทศไทย เป้าหมายหลกัของข้อ
ผกูพนัฯ ชุดน้ี คือ การขจดัขอ้กีดกนัส าหรับการให้บริการขา้มพรมแดน (Mode 1) และการบริโภค
ขา้มพรมแดน (Mode 2) รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกในการ
อ านวยความสะดวกต่อการตั้งส านกังาน (Mode 3) ขอ้ผกูพนัฯ เหล่าน้ีครอบคลุมการเปิดตลาดเสรี
การบริการหลายประเภท ไดแ้ก่ สาขาบริการธุรกิจ บริการดา้นวิชาชีพ การก่อสร้าง การจดัจ าหน่าย
การศึกษา บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การขนส่งทางน ้ า การโทรคมนาคม และการท่องเท่ียว 
(ASEAN Secretariat, 2011a) 

ในส่วนของประเทศไทย ขอ้ผูกพนัฯ ชุดท่ี 7 มีการเปิดเสรีจ านวน 65 สาขาบริการยอ่ยจาก 
128 สาขาบริการ ซ่ึงไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และมีผลบงัคบัใช้ในปี 
2551 โดยสาระส าคญัของขอ้ผกูพนัฯ ชุดน้ีครอบคลุมประเด็นหลกั คือ 

1) ให้ต่างชาติซ่ึงอยู่นอกอาณาเขตไทย สามารถให้บริการขา้มพรมแดนเขา้มาใน
ประเทศไทย (โดยใหบ้ริการผา่นส่ือ เช่น โทรศพัท ์โทรสาร หรืออินเตอร์เน็ต) 

2) อนุญาตใหค้นไทยเดินทางไปใชบ้ริการในต่างประเทศได ้
3) ให้ต่างชาติเขา้มาจดัตั้งธุรกิจในประเทศไทย โดยจ ากดัสัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติ

ไม่เกินร้อยละ 49 
ขอ้ผกูพนัฯ ทั้งหมดน้ีไม่เกินกวา่ขอบเขตของกฎหมายไทย ซ่ึงไทยสามารถปฏิบติัตามขอ้

ผกูพนัฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งแกไ้ขกฎหมายใดๆ สาขาบริการท่ีมีการผกูพนัเพิ่มเติมในขอ้ผกูพนัฯ ชุดท่ี 7 
ไดแ้ก่ สาขาบริการดา้นวิชาชีพ บริการดา้นธุรกิจ บริการโทรคมนาคมอ่ืนๆ บริการดา้นโสตทศัน์
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บริการดา้นการจดัจาหน่าย บริการดา้นการศึกษา บริการดา้นนนัทนาการและกีฬา และบริการดา้น
ขนส่ง ล่าสุดสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดมี้การจดัท าพิธีสารอนุวติัขอ้ผูกพนัเปิดตลาดการคา้
บริการชุดท่ี 8 โดยในส่วนของประเทศไทยมีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัในด าเนินการจดัท าตาราง ขอ้ผกูพนัฯ ชุดท่ี 8 ซ่ึงมีก าหนดการน าเขา้สู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในปี 2555 (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554) 

สาระส าคญัของขอ้ผูกพนัฯ ชุดท่ี 8 ท่ีแตกต่างจากขอ้ผูกพนัฯ ชุดก่อน ไดแ้ก่ การมีระดบั
การเปิดเสรีเพิ่มข้ึน โดยประเทศสมาชิกจะตอ้งอนุญาตให้นกัลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน
สามารถเขา้มามีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจบริการในประเทศได ้ร้อยละ 70 ในสาขาเร่งรัด ไดแ้ก่
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สุขภาพ ท่องเท่ียว และการขนส่งทางอากาศ รวมถึง
สาขาโลจิสติกส์ และไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 หรือไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงในสาขาบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก 4 สาขาขา้งตน้ พร้อมกบัจะตอ้งยกเลิกขอ้จ ากดัการเขา้สู่ตลาดอ่ืนๆ ทั้งหมดอีกดว้ย
(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2553) 

 
2.2.2 ข้อตกลงท่องเทีย่วแห่งอำเซียน (ASEAN Tourism Agreement: ATA) 
ในการประชุม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 ผูน้  าอาเซียน

ไดล้งนามในขอ้ตกลงท่องเท่ียวแห่งอาเซียน ซ่ึงมุ่งเนน้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกของ
การเดินทางท่องเท่ียวมายงัอาเซียนและการท่องเท่ียวภายในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขนั 
รวมทั้งเพื่อลด/ขจดัขอ้จ ากดัทางการคา้ของการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการระหวา่งประเทศสมาชิก 
เพื่อยกระดบัการพฒันาและส่งเสริมอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก เพื่อ
เสริมสร้างความช่วยเหลือร่วมกนัในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ความร่วมมือกนัในการพฒันา 
ยกระดบัและเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวและบริการในอาเซียน อีกทั้งเพื่อสร้าง
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมามีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
การเดินทางท่องเท่ียวภายในภูมิภาคและการลงทุนในภาคธุรกิจท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

 
2.2.3 แถลงกำรณ์ Bali Concord II 
ในการประชุมผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ผูน้ าอาเซียนได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมกนัให้อาเซียนรวมตวัเป็นประชาคมเดียวกนั
ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ประชาคม
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การเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) หลงัจากจดัตั้งประชาคมอาเซียน หรือ AC อาเซียนไดจ้ดัท า
แผนด าเนินการเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AC Blueprint) โดยไดเ้ร่งระยะเวลาในการ
เป็นประชาคมอาเซียนเร็วข้ึนเป็นปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) (ASEAN Secretariat, 2009) 

โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถูกจดัอยู่ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมัน่คง มัง่คัง่และสามารถแข่งขนักบั
ภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดยอาเซียนจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั (Single Market and Single 
Production Base) และจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือและการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน (Free Movement of Goods, Services, Investment, Skilled Labour, and 
Freer Flow of Capital) 

ตามแผนดงักล่าวประเทศสมาชิกตอ้งเปิดตลาดการคา้บริการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนดจนถึง
ปี 2558 โดยก าหนดระดบัเปิดตลาด (Threshold) ดงัน้ี สาขาบริการท่ีเร่งรัด (Priority Sectors) ไดแ้ก่ 
ท่องเท่ียว สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการขนส่งทางอากาศ โดยตอ้งอนุญาตให้นกัลงทุน
อาเซียนเขา้มาถือหุ้นไดใ้นนิติบุคคลท่ีให้บริการไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 51 ภายในปี 2551 และเพิ่มเป็น
ร้อยละ 70 ภายในปี 2553 สาขาโลจิสติกส์ ตอ้งเปิดให้ถือหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี 2551 
และร้อยละ51 ในปี 2553 และร้อยละ 70 ในปี 2556 สาขาบริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วิชาชีพ ก่อสร้าง จดัจา
หน่าย การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม ขนส่ง และอ่ืนๆ ทั้งหมด ตอ้งเปิดให้ถือหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 49 
ในปี พ.ศ. 2551 และร้อยละ 51 ในปี 2553 และร้อยละ 70 ในปี 2558 นอกจากน้ี ยงัต้องยกเลิก
ขอ้จ ากดัการคา้บริการแบบขา้มพรมแดน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการจดัตั้งธุรกิจอีกดว้ย ทั้งน้ีเป้าหมาย
การเปิดเสรีดงักล่าวขา้งตน้ อาจให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ได ้ซ่ึงประเทศสมาชิกอยูร่ะหว่าง
พิจารณาแนวทางเร่ือง ความยดืหยุน่ร่วมกนัต่อไป 

สาระส าคญัอีกประการหน่ึงของพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE Blueprint) 
คือ การก าหนดให้จดัท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกัให้แลว้
เสร็จภายในปี 2555 (ค.ศ. 2012) และด าเนินการตามขอ้ตกลงภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพ แรงงานเช่ียวชาญ และผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียน
ไดอ้ยา่งเสรี (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2553) 
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2.2.4 กรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรรวมกลุ่มสำขำส ำคัญของอำเซียน (ASEAN 
Framework for the Integration of Priority Sectors) 

เป็นกรอบท่ีผูน้ าอาเซียนลงนามในท่ีประชุมผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 10 ณ กรุงเวียงจนัทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่งวนัท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เร่งรัดการรวมกลุ่มสาขาสินคา้และบริการส าคญั 11 สาขา ไดแ้ก่ ยานยนต ์ผลิตภณัฑ์ไมผ้ลิตภณัฑ์
ยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้เกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเท่ียวและการ
บิน ภายในปี 2553 โดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีทางการคา้เพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจและการขยายความ
ร่วมมือระหวา่งกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (ASEAN, 2004) 

ทั้งน้ีประเทศไทยไดท้  าหนา้ท่ีเป็นแกนกลางในสาขาท่องเท่ียวและการบิน โดยมีกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา (สาขาท่องเท่ียว) และกระทรวงคมนาคม (สาขาการบิน) เป็นหน่วยงาน
รับผดิชอบ และในฐานะประเทศผูป้ระสานงาน ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามี
ภารกิจในการจดัท าแผนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสาขาการท่องเท่ียว (Roadmap for Integration of 
Tourism Sector 2004-2010) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเปิดเสรีการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ในภูมิภาค รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางของนักท่องเท่ียว
ภายในอาเซียน (เช่น กระบวนการออกวีซ่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั การยกเวน้วีซ่าให้คนชาติ
อาเซียน การเร่งรัดการจดัท า ASEAN Single Visa) การส่งเสริมการท่องเท่ียวและการตลาดเพื่อ
สนบัสนุนอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (ASEAN as a Single Tourism Destination) การ
ส่งเสริมการลงทุนดา้นการท่องเท่ียว และการจดัท ามาตรฐานดา้นการท่องเท่ียวรวมทั้งบุคลากรให้
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล (ASEAN Secretariat, 2007) 

ท่ีผ่านมาอาเซียนไดพ้ยายามเร่งรัดการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการ
เคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน โดยการเปิดเสรีการคา้ (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการน าพาอาเซียนไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 
(ค.ศ. 2015) 
 

2.2.5 แผนยุทธศำสตร์กำรท่องเทีย่วอำเซียน 
จากการตระหนกัถึงความส าคญัของภาคการท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็นกลไกและเคร่ืองมือใน

การพฒันาเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คณะท างานดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Task Force) ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน    
ปี 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015: ATSP) ข้ึนเพื่อสนบัสนุนการ
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ด าเนินงานทางดา้นการท่องเท่ียวให้บรรลุตามเป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
ค.ศ. 2015 ท่ีมุ่งส่งเสริมใหภ้าคการท่องเท่ียวเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวโดยรวมของภูมิภาค 
รวมไปถึงการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีในเชิงสังคมและวฒันธรรม อนัจะช่วยส่งเสริมให้อตัรา
การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศภายในภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน โดยแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวผา่นการรับรอง
อยา่งเป็นทางการในปี 2553 จากคณะรัฐมนตรีการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers) 
ในการประชุมสืบเน่ืองจากแผนงานบูรณาการภาคท่องเท่ียว (14th Meeting as the Successor of the 
Roadmap for Integration of Tourism Sector) 

แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียนไดก้ าหนดกรอบการปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆ 
ตามวิสัยทศัน์ คือ ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) อาเซียนมีเป้าประสงค์ท่ีจะเพิ่มจ านวน
นกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้มาในภูมิภาคมากข้ึน ดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีมี
ความเป็นแก่นแทด้ั้งเดิม (Authentic) มีความหลากหลาย (Diverse) มีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มี
การพฒันาคุณภาพการบริการอีกทั้งยงัส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างกัน (Connectivity) 
ประกอบกบัการสร้างโอกาสและความมัน่ใจให้กบัคนในทอ้งถ่ินในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
ผา่นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและย ัง่ยืน โดยการด าเนินการร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงแผนฉบบัน้ีจึงมีความพยายามท่ีจะค านึงถึงประเด็น
ดงักล่าว โดยมีการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัร่วมกนัและเน้นหนกัไปท่ีการก าหนดแผนปฏิบติั
การท่ีเป็นรูปธรรมและโครงการมีความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จโดยเน้นการปฏิบติัและ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงโดยมีเป้าหมายในการจดัท าเพื่อเป็นแนวทางในการน าแผนการไปปรับ
ใหเ้กิดการปฏิบติัการในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของประเทศสมาชิก โดยมุ่งหวงัให้
ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ฉบบัน้ีจะช่วยใหอ้าเซียนยงัคงเป็นคู่แข่งท่ีแขง็แกร่งในตลาดการท่องเท่ียวโลกไดต่้อไป  

ทั้งน้ีแผนยทุธศาสตร์ฉบบัน้ีไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัท่ีตอ้งการมีส่วนร่วม
ในการพฒันา โดยมีทิศทางกลยุทธ์ 3 ด้าน ดังน้ี 1) พฒันาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์ของภูมิภาคและสร้างกลยุทธ์การลงทุนและการตลาดท่ีสร้างสรรค์  2) เพิ่มคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์การให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในภูมิภาค และ 3) เร่งปรับปรุง
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการเช่ือมโยงทางคมนาคมของอาเซียน  ซ่ึงในแต่ละ
ทิศทางกลยทุธ์ ประกอบไปดว้ยแผนปฏิบติัการและโครงการท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้เสนอแนะเพื่อ
จดัรูปแบบและปรับโครงสร้างความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวของอาเซียนใหม่ เพื่อให้เกิดความ
ประหยดัต่อขนาดและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเช่ือว่าการปรับ
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โครงสร้างความร่วมมือน้ีจะสามารถสร้างแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป อุปสรรคประการหน่ึงท่ีท าให้ไม่สามารถพฒันาโครงสร้าง
ความร่วมมือในภูมิภาคไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพนั้นคือขอ้จ ากดัในด้านทรัพยากร ในขณะท่ีประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดจ้ดัสรรงบประมาณจ านวนมากเพื่อพฒันาและประชาสัมพนัธ์สินคา้ และให้มีการ
สนบัสนุนจากหน่วยราชการต่างๆท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม องค์กรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
(ASEAN National Tourism Organizations: NTOs) ยงัขาดแคลนงบประมาณอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
แมว้า่การด าเนินงานของส านกังานเลขาธิการอาเซียนจะเป็นไปอยา่งทุ่มเทและมีประสิทธิภาพแลว้ก็
ตาม ทรัพยากรท่ีมีอยูก่็ยงัไม่เพียงพอส าหรับโครงการในปัจจุบนัทั้งหมด 

ดว้ยเหตุท่ีภาคการท่องเท่ียวและบริการมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของอาเซียนใน
ระดบัสูงและควรไดรั้บการสนับสนุนในดา้นเงินทุนอย่างเพียงพอ แผนยุทธศาสตร์ฉบบัน้ีจึงได้
เสนอแนะใหป้ระเทศสมาชิกมีการจดัสรรเงินทุนเพิ่มข้ึนส าหรับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดา้น
การท่องเท่ียวของอาเซียน โดยการประเมินวา่แนวทางขา้งตน้จะสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จดว้ย
เงินทุนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้นไม่เป็นการสมเหตุสมผลอยา่งยิ่ง นอกจากน้ี องค์กรการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียนจะตอ้งวางกรอบทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสม รวมถึงโครงสร้างในทาง
สถาบนัต่างๆ เพื่อให้อาเซียนสามารถจดัสรรเงินทุนให้กบัโครงการด้านการท่องเท่ียวในระดับ
ภูมิภาคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาปัจจยัแวดลอ้มโดยเฉพาะกระแสโลกาภิ
วตัน์และการเปิดเสรีการคา้ ท าให้ภาคท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วแผนยุทธศาสตร์จึง
ตอ้งมีความยดืหยุน่และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์และปัจจยัขบัเคล่ือนต่างๆ จึงเป็น
เร่ืองส าคญัมากท่ีองคก์รการท่องเท่ียวแห่งอาเซียนจะตอ้งท าการติดตาม และประเมินโครงการต่างๆ 
เพื่อทบทวนแผนอยูเ่สมอใหแ้น่ใจวา่เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
 

2.2.6 ข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวชิำชีพด้ำนกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
ขอ้ตกลงยอมรับร่วม หรือ Mutual Recognition Arrangement (MRA) เป็นเคร่ืองมือดา้น

นโยบายท่ีถูกออกแบบข้ึน เพื่อช่วยส่งเสริมและน าไปสู่การผสานรวมกนัทางด้านเศรษฐกิจและ
การคา้ระหวา่งประเทศท่ีร่วมลงนาม โดยอาศยัการลดหยอ่นมาตรการทางกฎหมายท่ีใชค้วบคุมการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ MRA สามารถช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการคา้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ท่ีสร้างความราบร่ืนในการเจรจาต่อรองระหวา่งประเทศ โดยปกติแลว้แต่ละประเทศจะมีมาตรฐาน
ระเบียบ ขั้นตอนกฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัทางการคา้เฉพาะของตน ซ่ึงมกัจะแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ ดังนั้นถ้าตอ้งการให้การค้าระหว่างประเทศสามารถด าเนินไปได้อย่างเสรีและมีความ
คล่องตวั ขอ้ตกลงท่ีว่าด้วยความเท่าเทียมหรือความเหมือนกนัของระเบียบขั้นตอนและกฎเกณฑ์
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ขอ้บงัคบัต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งถูกจดัท าข้ึน ซ่ึงMRA ก็คือเคร่ืองมือท่ีถูกใช้เพื่อน าไปสู่ขอ้ตกลง
ดงักล่าว (University of Queensland, 2010) 

เป็นเวลาเกือบ 30 ปีแลว้ท่ี MRA ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประเมิน
และก าหนดมาตรฐานร่วมกนัระหวา่งประเทศ ส่วนใหญ่แลว้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะถูกร่างโดยองค์กร
การคา้โลก (WTO) ในจ านวนประเภททั้งหมด MRA ดา้นมาตรฐาน (Standards) ระหวา่งประเทศ
ถือได้ว่าเป็นประเภทท่ีพบมากท่ีสุด โดย MRA ดงักล่าวจะถูกจดัท าข้ึนระหว่าง 2 ประเทศหรือ
มากกวา่ เพื่อการตระหนกัและใหก้ารยอมรับถึงความเหมือนกนัของการประเมินและมาตรฐานของ
ประเทศท่ีร่วมลงนาม ในช่วงแรก MRA มกัจะถูกท าข้ึนในระดบัทวิภาคี (Bilateral basis) เพื่อช่วย
ส่งเสริมการน าไปสู่ขอ้ตกลงระหว่าง 2 ประเทศท่ีตอ้งการท างานร่วมกนั ต่อมา MRA ไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงจนมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากข้ึน ท าให้สามารถจดัการกบัหลากหลาย
ประเด็นทางการคา้ในระดบัพหุภาคี (Multilateral) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายประเทศได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
กลุ่มสหภาพยโุรปและอาเซียน โดยหลกัการพื้นฐานส าคญัของ MRA นอกเหนือจากเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศแลว้ ยงัมุ่งเนน้การสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีดี (Good 
Practice) และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งประเทศอีกดว้ย ดงันั้น การจดัท า MRA จึงตอ้ง
วางอยูบ่นรากฐานของความเช่ือใจ (Trust) และพนัธมิตร (Partnership) ระหวา่งสมาชิก โดยน ามา
ซ่ึงผลประโยชน์หลายประการ เช่น การลดค่าใชจ่้าย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั การเขา้ถึง
ตลาด และการเพิ่มเสรีทางการคา้ (University of Queensland, 2010) 

ดว้ยเล็งเห็นถึงความส าคญัและคุณประโยชน์ดงักล่าว อาเซียนจึงไดน้ าหลกัการของ MRA
มาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมดา้นการบริการและการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี โดย MRA จะช่วย
ท าให้คุณสมบัติของผูใ้ห้บริการท่ีนอกจากจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในประเทศของ
บุคลากรผูน้ั้นแล้ว ยงัเป็นท่ียอมรับในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีลงนามในขอ้ตกลง MRA อีกด้วย 
(ASEAN Secretariat, 2009) ดงันั้น MRA จึงถือเป็นการช่วยในการอ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพบริการภายในภูมิภาค ภายใตข้อ้บงัคบัและกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
จนถึงปัจจุบนัน้ีอาเซียนไดจ้ดัท า MRA ร่วมกนัทั้งหมด 7 สาขา (ASEAN Secretariat, 2009) ไดแ้ก่ 
1) วิศวกรรม (Engineering Services) 2) การพยาบาล (Nursing Services) 3) สถาปัตยกรรม 
(Architectural Services) 4) การส ารวจ (Surveying Qualifications) 5) แพทย์ (Medical 
Practitioners) 6) ทนัตแพทย ์(Dental Practitioners) 7) บญัชี (Accountancy Services) 

นัน่คือ บุคลากรในสายอาชีพดงักล่าว หากมีความสามารถและผา่นเกณฑ์เง่ือนไขตามท่ีแต่
ละประเทศก าหนดได ้ก็จะเขา้ไปท างานในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดอ้ยา่งเสรี  
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ขอ้ตกลงยอมรับร่วมวา่ดว้ยคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว ถือไดว้า่เป็นความร่วมมือ
ดา้นการคา้บริการท่ีส าคญัประการหน่ึงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมุ่งเนน้ท่ีการเพิ่มความ
เท่าเทียมกนัทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอยา่งเสรีภายใน
ภูมิภาค โดยอาศยัการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นต ่าด้านการท่องเท่ียว (ASEAN Minimum 
Competency Standards for Tourism) ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายวา่จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมัน่ในระดบั
ภูมิภาคต่อผลของการฝึกอบรม และคุณสมบติัของบุคลากรผูผ้่านหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งจะช่วยกระตุน้การลงทุนดา้นการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคและการเคล่ือนยา้ยของ
ทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของอาเซียนอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัแลว้ปัจจุบนัน้ีอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยเองยงัอยู่ระหว่าง
การเจรจาและด าเนินงานเพื่อให้การเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวระหว่างประเทศสมาชิก
เป็นไปอย่างเสรี (หรือท่ีเรียกว่า Mode 4) ตามขอ้ตกลงท่ีมีการลงนาม คือ ขอ้ตกลงยอมรับร่วมว่า
ดว้ยคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว  

MRA ดา้นการบริการถือเป็นรูปแบบล่าสุดของการพฒันาความร่วมมือดา้นการคา้บริการ
ของอาเซียน ซ่ึงมีเป้าหมายในการท าให้คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการท่ีได้รับการรับรองจากองค์กร
ภายในประเทศ สามารถไดรั้บการยอมรับจากประเทศสมาชิกท่ีร่วมลงนาม เพื่อช่วยสนบัสนุนการ
เคล่ือนยา้ยผูใ้หบ้ริการวชิาชีพภายในภูมิภาค ภายใตก้ฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของประเทศสมาชิกและ
เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกนัของทรัพยากรบุคคลดา้นการท่องเท่ียวโดยการใชม้าตรฐานสมรรถนะพื้น 
ฐานการท่องเท่ียว (Minimum Competency Standard for Tourism) เป็นหลกั โดยอาเซียนเช่ือว่า 
MRA จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ระดบัภูมิภาคในผลของการฝึกอบรมดา้นท่องเท่ียวและคุณสมบติัของ
ผูผ้่านการฝึกอบรม ซ่ึงจะช่วยกระตุน้การลงทุนภายในภูมิภาคและการเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้นการ
ท่องเท่ียวอีกดว้ย (ASEAN Secretariat, 2011b) 

ทั้งน้ีในการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวแห่งอาเซียน คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 ณ 
กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม รัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนไดล้งนามในขอ้ตกลงอาเซียนดา้นบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียว ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้นบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวใน
อาเซียน 9 ประเทศ โดยไทยเป็นประเทศเดียวท่ียงัไม่ไดล้งนาม เน่ืองจากติดเง่ือนไขตอ้งผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ ซ่ึงต่อมาไทยไดท้  าการลงนามยอมรับขอ้ตกลง
ดงักล่าวในสมยันายชุมพล ศิลปะอาชา ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
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วตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงยอมรับร่วมวา่ดว้ยคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว คือ  
1) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพบริการการท่องเท่ียว

ตามภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
 
ภำพที ่2.2  แผนภาพกระบวนการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวของอาเซียน  
แหล่งทีม่ำ: ASEAN Secretariat, 2011a. 
 

2) เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ดา้นการ
สอนและฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพบริการการท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐาน โดยใช้สมรรถนะเป็นหลกั 
(Competency-Based) รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถใน
หมู่สมาชิกอาเซียนอาเซียนจะจดัท ามาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ให้แลว้
เสร็จและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นประเทศสมาชิก โดย ACCSTP จะระบุถึงสมรรถนะพื้นฐานขั้นต ่า
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท างานในสายงานสาขาต่างๆ ดา้นการท่องเท่ียวในอาเซียน
ตามรายช่ือท่ีอยูใ่นภาคผนวกของขอ้ตกลงฯ 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกบัสถาบนั William Angliss Institute of TAFE ประเทศออสเตรเลีย และ
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ส านกัเลขาธิการอาเซียน จดัการประชุมเพื่อทบทวนการจดัท าหลกัสูตรท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 
Common Tourism Curriculum) ข้ึนเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมการประชุมจาก
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ และองคก์รภาคเอกชน สมาคม ท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วม 100 คนจากทัว่
ประเทศ ในการทบทวนการจดัท าหลกัสูตรท่องเท่ียวอาเซียน ดา้น Front Office, Housekeeping, 
Food Production, Food & Beverage Service, Travel Agencies และ Tour Operation จ านวนทั้งส้ิน 
32 ต  าแหน่งงาน  

วตัถุประสงคข์อง MRA เพื่อให้ยอมรับคุณสมบติัของบุคลากรในอาเซียนและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลด้านการศึกษาและการฝึกอบรมด้านท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียว โดย MRA จะช่วยให้การฝึกอบรมของประเทศอาเซียนสอดคลอ้งกนั เป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพของบุคลากรและคุณภาพของบริการท่องเท่ียว ดงันั้น การ
เตรียมการรองรับดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน จึงตอ้งมีคุณสมบติั
ในแต่ละต าแหน่งงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน และต้องมีหน่วยงานในระดับชาติท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินงานตาม MRA ประเมิน รับรองและลงทะเบียน มีหน่วยก ากบัระดบัภูมิภาค  

ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว มีการก าหนด
มาตรฐานสมรรถนะส าหรับ 32 ต  าแหน่งงานดา้นท่ีพกัและการเดินทาง และมีการก าหนดหลกัสูตร
ร่วมของอาเซียนท่ีใช้สมรรถนะเป็นฐาน รวมทั้งเว็บเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลด้านแรงงานท่องเท่ียว 
ดา้นท่ีพกัมี 4 กลุ่ม Front Office, Housekeeping, Food Production, Food & Beverage Service ดา้น
การเดินทางมี 2 กลุ่ม Travel Agencies, Tour Operation สมรรถนะจะมีทั้ง core, generic, functional 
ในแต่ละต าแหน่งงาน สมรรถนะและหลกัสูตรใช้ความตอ้งการของภาคธุรกิจเป็นฐาน มีความ
ยืดหยุ่น การรับรองสมรรถนะจะแบ่งเป็น 5 ระดบั โดย Certificate 2, 3, 4 และ Diploma 1, 2 
ก าหนดหน่วยกิตท่ีเรียน/อบรม สามารถเทียบโอนระหว่างต าแหน่งงานท่ีต่างกนัได้ โดยระดบัท่ี
สูงข้ึนเป็นการเพิ่มสมรรถนะเฉพาะทางไม่ใช่เพิ่มระยะเวลาเรียน / อบรม ส่วน Certificate 2 มีทกัษะ
พื้นฐานท่ีท าเป็นประจ า (ใช้เวลา 3 เดือน) ส าหรับ Certificate 3 มีทกัษะท่ีกวา้งข้ึนและความ
รับผิดชอบของผูน้ าทีม (ใชเ้วลา 6 เดือน) และ Certificate 4 มีสมรรถนะทางเทคนิคมากข้ึนและมี
ทกัษะใหค้  าแนะน า (ใชเ้วลา 1 ปี) นอกจากน้ีในระดบั Diploma 1 มีสมรรถนะเฉพาะทางและทกัษะ
ในการจดัการ (ใชเ้วลา 1 ปีคร่ึง) และ Diploma 2 มีสมรรถนะเฉพาะทางท่ีกวา้งข้ึนและทกัษะสูงใน
การจดัการ (ใช้เวลา 2 ปี) เม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนไดร่้วมกนัพิจารณาหลกัสูตรและยอมรับให้
เป็นหลักสูตรท่ีสมบูรณ์แล้ว จึงจะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัใช้ส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 
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ภำพที ่2.3  การรับรองสมรรถนะของวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน  
แหล่งทีม่ำ: ภารเดช พยฆัวเิชียร, 2555. 
 

สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์(2554) นกัวชิาการสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ในฐานะ
หวัหนา้โครงการศึกษากรอบความร่วมมือการพฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงานไทยใน 32 ต าแหน่งงาน
ภายใตข้้อตกลงอาเซียน ได้กล่าวถึงผลการศึกษาซ่ึงมีความส าคญัต่อความจ าเป็นในการพฒันา
บุคลากรดา้นท่องเท่ียวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเขตการคา้เสรีตลาดแรงงานธุรกิจภาคบริการ
ในประชาคมอาเซียนวา่ ภาพรวมแรงงานดา้นท่องเท่ียวของไทยใน 32 ต าแหน่งงานยงัมีความขาด
แคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แรงงานใหม่ท่ีจบการศึกษาสาขาโรงแรมและท่องเท่ียวยงัมี
ข้อจ ากัดในการท างานท่ีรู้แต่ทฤษฏี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการปฏิบติังานจริง อีกทั้ งงานในบาง
ต าแหน่งโดยเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการยงัมีความขาดแคลน เช่น งานแม่บา้น พนกังานซกัรีด 
รวมถึงความอ่อนทกัษะดา้นภาษาในการส่ือสารกบัผูรั้บบริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป็นตน้ 
ดังนั้นความจ าเป็นของการพฒันาบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเกิดจากความต้องการแรงงานท่ีมี
คุณภาพท่ีพร้อมต่อการแข่งขนัทุกรูปแบบ ซ่ึงคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยในการดึงดูด
และรักษาจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ยงัคงเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและใช้
บริการซ ้ าในสถานประกอบการเดิมในไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความส าคญัมากส าหรับธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืนๆ ซ่ึงในการสร้างคุณภาพบริการให้เกิดข้ึนนั้น ตวัแปรส าคญั คือ 
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บุคลากรผูใ้ห้บริการ เพราะบริการท่ีมีคุณภาพย่อมเกิดจากผูใ้ห้บริการท่ีได้รับการฝึกอบรมและ
พฒันาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีดีในการให้บริการ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนตระหนกัถึงความส าคญัของ บุคลากรและให้ความสนใจทุ่มเทในการพฒันาบุคลากรผู ้
ให้บริการ โดยในไม่ชา้แนวทางการพฒันาศกัยภาพการบริการของบุคลากรโรงแรมไทยจะมีความ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึนหลงัจากการจดัท าสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่องเท่ียว 
(ASEAN-Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP)) เพื่อให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของความตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (MRA-ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 
 

2.2.7 มำตรฐำนสมรรถนะพืน้ฐำนของบุคลำกรวชิำชีพด้ำนกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนมี

จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวและสนับสนุนการพฒันาความร่วมมือ
ทางดา้นขอ้ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความมัน่ใจใน
ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียวและคุณสมบติัของผูผ้่านการอบรม ซ่ึงจะมีส่วนช่วย
กระตุน้การลงทุนดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคและการเคล่ือนยา้ยเสรีของแรงงานบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียว คุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียนจะได้รับการยอมรับจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมดท่ีลงนามในขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึงว่า บุคลากรท่ีได้รับประกาศนียบตัรสมรรถนะวิชาชีพบริการท่องเท่ียวใน
สาขาท่ีระบุในมาตรฐานสมรรถนะร่วมในระกบัอาเซียน จากหน่วยงานของประเทศใดประเทศหน่ึง 
ก็จะสามารถท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ได้ด้วย โดยสิทธิการท างานจะอยู่ภายใต้
กฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศท่ีบุคคลผูน้ั้นถูกจา้งงาน ดงันั้น ประกาศนียบตัรดงักล่าวจึงถือ
เป็น เคร่ืองรับรองส าคญัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานดา้นการท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามสาระในข้อตกลงฯ หลักสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (Common ASEAN Tourism 
Curriculum: CATC) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ร่วมกนัระหว่างรัฐมนตรีการท่องเท่ียวอาเซียนจะถูกจดัท าข้ึน ส าหรับธุรกิจส าคญั 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) และกลุ่มธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว (Travel Services) โดย
จะครอบคลุมทั้งหมด 32 ต  าแหน่งงาน ใน 6 สาขา ดงัต่อไปน้ี  

1) กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Services): 23 ต  าแหน่งงานใน 4 สาขา ไดแ้ก่ 
 (1) Front Office (พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้) 
  ก) Front Office Manager 
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  ข) Front Office Supervisor 
  ค) Receptionist 
  ง) Telephone Operator 
  จ) Bell Boy 
 (2) House Keeping (พนกังานท าความสะอาด) 
  ก) Executive Housekeeper 
  ข) Laundry Manager 
  ค) Floor Supervisor 
  ง) Laundry Attendant 
  จ) Room Attendant 
  ฉ) Public Area Cleaner 
 (3) Food Production (ผูผ้ลิตอาหาร งานครัว) 
  ก) Executive Chef 
  ข) Demi Chef 
  ค) Commis Chef 
  ง) Chef de Partie 
  จ) Commis Pastry 
  ฉ) Baker 
  ช) Butcher 
 (4) Food and Beverage Services (ผูใ้หบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
  ก) Food and Beverage Director 
  ข) Food and Beverage Outlet 
  ค) Head Waiter 
  ง) Bartender 
  ฉ) Waiter 
2) กลุ่มธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว (Travel Services): 9 ต  าแหน่งงานใน 2 

สาขา ไดแ้ก่ 
 (1) Travel Agencies ตวัแทนการท่องเท่ียว 
  ก) General Manager  
  ข) Assistant General Manager  
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  ค) Senior Travel Consultant  
  ง) Travel Consultant  
 (2) Tour Operation (ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว) 
  ก) Product Manager  
  ข) Sales and Marketing Manager  
  ค) Credit Manager  
  ง) Ticketing Manager  
  จ) Tour Manager  

ส าหรับแผนการท างานเพื่อพฒันาหลกัสูตรสาหรับแต่ละต าแหน่งงาน การพฒันา Training 
Toolbox การจดัการฝึกอบรมผูฝึ้กอบรมตน้แบบ (Master Trainer) และการจดัการอบรมส าหรับผู ้
ประเมินตน้แบบ (Master Assessor) ทางองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ASEAN NTOs) บรรจุไวใ้น
แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของอาเซียนปี 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-
2015) เรียบร้อยแลว้ โดยเบ้ืองตน้จะเร่ิมด าเนินการในสาขา Front Office และ House Keeping ก่อน 
และเพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2.3 แนวคดิกำรเปิดเสรีกำรค้ำภำคบริกำร 

 
การเปิดเสรีการคา้บริการเป็นผลการเจรจาเพื่อยกเลิกขอ้กีดขวาง หรืออุปสรรคท่ีมีต่อการคา้

บริการในทุกรูปแบบของการคา้บริการระหวา่งประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปอุปสรรคหรือขอ้กีดขวางดา้น
การคา้บริการจะแบ่งออกเป็นอุปสรรคการเขา้สู่ตลาด (Market Access) และการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) รวมถึงกฎระเบียบภายใน (Domestic Regulation) 

องค์การการคา้โลก (World Trade Organization) ก าหนดรูปแบบการให้บริการไว ้4 
รูปแบบ (Modes of Supply) ไดแ้ก่ 

Mode 1: การให้บริการขา้มพรมแดนประเทศ (Cross Border Supply) คือการคา้บริการท่ีผู ้
ให้บริการอยู่คนละท่ีกบัผูรั้บบริการ หรืออีกนยัหน่ึงคือผูใ้ห้บริการมีฐานปฏิบติัการอยู่ในประเทศ
ของตน แต่ให้บริการข้ามประเทศ เช่น การซ้ือหนังสือผ่าน Electronic Commerce บริการ
โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต การบิน เป็นตน้ 

Mode 2: การบริโภคขา้มพรมแดน (Consumption Aboard) คือการท่ีผูรั้บบริการเดินทางไป
ใช้บริการในประเทศของผูใ้ห้บริการ เช่น การท่ีชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย การ
เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นตน้ 
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Mode 3: การตั้งส านกังาน (Commercial Presence) คือการท่ีผูใ้ห้บริการเดินทางไปเปิด
ส านักงานตวัแทน หรือตั้งสาขาเพื่อให้บริการในประเทศของผูรั้บบริการ โดยมีการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนเพื่อไปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการแข่งขนัให้บริการใน
ประเทศเป้าหมาย เช่น การไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 

Mode 4: การเคล่ือนยา้ยบุคลากร (Movement of Natural Persons) คือการท่ีผูใ้ห้บริการ
เดินทางไปให้บริการในประเทศผู ้รับบริการ เป็นการส่งออกนักวิชาชีพแขนงต่างๆ ไปย ัง
ต่างประเทศ เช่น พอ่ครัวไทยไปท างานในต่างประเทศ  

หลายประเทศทั่วโลกได้มีการริเร่ิมความร่วมมือและพยายามผลักดันให้มีการสร้าง
กฎเกณฑก์ติกาส าหรับการคา้บริการระหวา่งประเทศข้ึน โดยความร่วมมือท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ 
การผลกัดนัใหมี้การเปิดเสรีการคา้บริการทัว่โลก ซ่ึงความพยายามดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนและ
ผลกัดนัจากหลายองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรในระดบัโลก คือ องค์การการคา้โลก และ
องคก์รระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
และอาเซียน เพื่อด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเสรีการคา้บริการระดบัพหุ
ภาคีและระดบัภูมิภาค (Multinational and Regional Level) รวมทั้งยงัมีความตกลงท่ีท าข้ึนระหวา่ง
ประเทศคู่สัญญา หรือความตกลงระดับทวิภาคี เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญ่ีปุ่นกับประเทศไทย (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement : JTEPA) เป็นตน้ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554ข) 

สถานการณ์ปัจจุบนัของการเปิดเสรีภาคบริการสาขาการท่องเท่ียวในลกัษณะขอ้มูลพื้นฐาน
ส าคญัเก่ียวกบัหลกัการเร่ืองการเปิดเสรีในภาคบริการสาขาการท่องเท่ียว (Free Trade Agreement in 
Tourism Services) แนวคิดของขอ้ตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) 
กรอบความร่วมมือวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเสรีการคา้บริการต่างๆ นั้นพบวา่ประเทศไทยไดมี้การลงนาม
ยอมรับขอ้ตกลงดงักล่าว และมีขอ้ผกูพนัอยูท่ ั้งในระดบัพหุภาคี ระดบัภูมิภาค และระดบัทวภิาคี  

การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็นไปตามแนวคิดการ
เปิดเสรีการคา้ภาคบริการโดยมีเป้าหมายหลกั คือเพื่อสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานหรือบุคลากร
เสรีระหว่างประเทศท่ีร่วมลงนาม ถึงแมว้่า ขอ้ตกลง MRA จะถือเป็นกลไกส าคญัในการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบวิชาชีพแลว้ การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีคาดวา่จะส่งผลกระทบทั้งดา้น
บวกและด้านลบต่อประเทศไทย กรรณิกา แท่นค า (2554) ได้สรุปทั้งข้อดีและข้อเสียของการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานไวด้งัต่อไปน้ี 
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ขอ้ดีของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีต่อประเทศไทย 
1) เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจท่ีมี

แนวโน้มจะผนวกเขา้กบัการคา้โลก แรงงานทั้งหลายจึงมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ีแสดง
ศกัยภาพไดสู้งสุด ซ่ึงในท่ีสุดก็จะน ามาสู่การสร้างรายไดท่ี้สูงข้ึน 

2) ส่งผลทางบวกต่ออุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัสูง และเพิ่ม
อ านาจต่อรองใหก้บัแรงงานประเทศท่ีเป็นแหล่งเป้าหมายของแรงงานจะไดป้ระโยชน์จากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีขยายตวัจากผลิตผลท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ขอ้เสียของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีต่อประเทศไทย 
1) บางอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบจากการไหลบ่าของแรงงานท่ีเข้ามา

แข่งขนัเพิ่มข้ึนและสังคมอาจเกิดความวติกเร่ืองปัญหากลวัชาวต่างชาติ และการเหยยีดเช้ือชาติ 
2) ท าให้ปัญหาแรงงานของไทยเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีปัจจุบนัมีการขาด

แคลนแรงงานระดบักลางประมาณ 1 แสนคน 
3) เกิดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือออกไปท างานในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ควรค านึงส าคญัคือการเพิ่มข้ึนของแรงงานในระดบัล่างจากต่างชาติ เช่น 
แรงงานจากเมียนมา ลาว และเวียดนาม ท่ีไหลเขา้มาทางานในประเทศไทย ในขณะท่ีแรงงานฝีมือ
ของไทยไหลออกไปท างานในต่างประเทศท่ีมีค่าจ้างสูงกว่า ปัญหาท่ีอาจตามมา ได้แก่ ความ
แตกต่างดา้นภาษาวฒันธรรม ความเป็นอยู ่ทั้งน้ีความทา้ทายของภาครัฐ คือ การจดัเตรียมมาตรการ
มารองรับผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ไทยตอ้งพฒันาความพร้อมของแรงงานท่ีจะออกสู่ตลาดในอนาคต (กรรณิกา แท่นค า, 2554) 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้บริการในกรอบอาเซียน (AFAS) สาขาบริการท่องเท่ียว 
จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ ประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัการเปิดตลาดการคา้บริการสาขา
ท่องเท่ียว ภายใตก้รอบของอาเซียน (AFAS) ซ่ึงขณะน้ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการจดัท าตาราง
ขอ้ผูกพนัฯ ชุดท่ี 8 ซ่ึงจะมีระดบัการเปิดเสรีเพิ่มข้ึน จากชุดท่ี 7 ท่ีประกาศใช้ไปเม่ือปี พ.ศ. 2553 
โดยประเทศไทยจะตอ้งอนุญาตให้ผูใ้ห้บริการหรือนิติบุคคลในประเทศอาเซียนถือหุ้นของทุก
กิจกรรมในสาขาท่องเท่ียวได้ถึงร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2554 (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ,      
2554) 

ทั้งน้ี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดจ้ดัประชุมหารือกบัผูแ้ทนสาขาท่องเท่ียวเม่ือวนั
องัคารท่ี 25 มกราคม 2554 เพื่อหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนในการเปิด
เสรีธุรกิจบริการสาขาท่องเท่ียวตามขอ้ผูกพนัฯ ดงักล่าว ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภาครัฐ (อาทิ 
กรมการท่องเท่ียว กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมการจดัหางาน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้) 



36 

เอกชน (อาทิ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
สมาคมโรงแรมไทย เป็นตน้) และสถาบนัการศึกษาจาก 21 หน่วยงาน รวม 52 คน ตวัแทนจาก
ภาคเอกชนมีความเห็นหลากหลายเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของการเปิดเสรีธุรกิจบริการสาขา
ท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่ยอมรับว่า ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของไทยส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนักบัเวทีโลก อยา่งไรก็ตามผูแ้ทนสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทยเห็นด้วยว่า การเปิดเสรีจะช่วยผลักดันให้เกิดการแข่งขัน ซ่ึงกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาควรให้การสนับสนุนผูป้ระกอบการท่ีดีและปรับมาตรฐานผูป้ระกอบการท่ียงั
ไม่ไดม้าตรฐาน ในขณะท่ีผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเห็นว่า การเปิดเสรีอย่างไม่มีขอ้จ ากดั
อาจเป็นปัญหา และเสนอให้ใช้กฎหมายของสภาวิชาชีพต่างๆ ท่ีมีอยู่บงัคบัใช้ส าหรับนักลงทุน
ต่างชาติดว้ย เพื่อช่วยคุม้ครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทั้งน้ี นายกสมาคมโรงแรม
ไทยเห็นว่า โรงแรมระดบั 5 ดาวของไทยสามารถแข่งขนัได ้หากจะมีการเปิดเสรีก็สามารถเปิดให้
โรงแรมระดบั 100 ห้องข้ึนไปท่ีมีเงินลงทุน 20 ล้านบาทข้ึนไป นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมยงัได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นขอ้กงัวลท่ีอาจเกิดข้ึนจากเปิดเสรีดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554) 

1) การปรับมาตรฐาน: กลไกตลาดท าใหคุ้ณภาพธุรกิจน าเท่ียวและการท่องเท่ียวตก
ต ่าลงเน่ืองจากเม่ือมีการแข่งขนัดา้นราคา มาตรฐานจะลดลง ดงันั้นจึงควรก าหนดราคาขั้นต ่าของ
บริการนอกจากนั้นผูป้ระกอบการมีความเห็นว่า เม่ือมีการเปิดเสรี การแข่งขนัดา้นราคาจะรุนแรง
ข้ึน ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยเสียหายอยา่งหนกัจนอาจตอ้งปิดกิจการ 

2) หลกัสูตรมคัคุเทศก์: ปัจจุบนัแต่ละสถาบนัมีมาตรฐานแตกต่างกนั ท่ีประชุมจึง
เสนอให้มีการพิจารณาหลกัสูตรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีทุกสถาบนัตอ้งเรียน
เหมือนกัน และส่วนท่ีแตกต่าง ซ่ึงแต่ละสถาบนัสามารถเลือกได้อย่างอิสระเพื่อเป็นการสร้าง        
อตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบนัในแต่ละทอ้งถ่ิน 

3) มาตรฐานแรงงาน: ผูเ้ขา้ประชุมเห็นวา่ควรมีการก าหนดมาตรฐานของพนกังาน
จากชาติอาเซียนท่ีเข้ามาทางานในประเทศไทย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ขณะเดียวกันก็ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนเป็นภาษาท่ีสาม
ใหก้บัคนไทย เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างชาติในตลาดอาเซียนได ้

4) ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม: ท่ีประชุมเห็นว่าการท่ีจะให้ต่างชาติเขา้มาท าธุรกิจ
ท่องเท่ียวอยา่งเสรีในประเทศไทยนั้น อาจน าผลเสียมาสู่ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวและ
ช่ือเสียงของประเทศ ซ่ึงถา้ส่ิงเหล่าน้ีเส่ือมลงไปแลว้ การฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งล าบาก 
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นอกจากนั้นควรตอ้งมีการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในทอ้งถ่ิน
มากข้ึนก็จะมีความสูญเสียดา้นทรัพยากรมากข้ึนดว้ย 

5) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน: กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศควรพิจารณา
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัท าตารางขอ้ผูกพนัฯ และรับทราบรายละเอียดของขอ้ผูกพนัฯ 
ก่อนท่ีจะมีการลงนาม นอกจากน้ีภาครัฐควรพิจารณาให้สถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์

6) การตั้งสภาวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว: เพื่อดูแลเร่ืองมาตรฐานการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากเม่ือต่างชาติเขา้มา อย่างน้อยท่ีสุดต่างชาติจะตอ้งด าเนินธุรกิจโดยไม่สร้างความเสียหาย
ให้กบัประเทศ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบในระดบัหน่ึงจากกลุ่มผูป้ระกอบการ และเห็นวา่ เม่ือต่างชาติ
เขา้มาหาประโยชน์จากประเทศไทยแลว้ ควรมีการชดเชยอะไรบางอยา่งกลบัมาดว้ย 

7) การจดัตั้ง National Tourism Services Fund: เพื่อให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถ
ขอยมืเงินค ้าประกนัไปใชท้  า Bank Guarantee เม่ือเขา้ไปประมูลงานใน International Conference 

ดงันั้นแลว้ในส่วนของการเคล่ือนยา้ยบุคลากรดา้นการบริการระหว่างประเทศ (Mode 4) 
ซ่ึงถือวา่มีระดบัการผกูพนันอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั Mode 1, 2, และ 3 (ศูนยว์ิจยักฎหมายและ
การพฒันา, 2551) แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีประเทศต่างๆ ไม่ควรมองขา้ม ซ่ึงผลกระทบท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ 

1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ท าใหค้นในชาติถูกคนต่างชาติแยง่งาน 
2) ผลกระทบต่อสังคม เช่น คนต่างชาติก่ออาชญากรรม ทาให้ระบบสังคมของชาติ

ท่ีเคยมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นตอ้งเปล่ียนแปลงไป 
3) ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เช่น คนต่างชาติเป็นพาหะของโรคติดต่อ

ร้ายแรงบางโรคซ่ึงในประเทศพฒันาแลว้ไม่มีโรคร้ายแรงดงักล่าวหรือสามารถก าจดัใหห้มดไปแลว้ 
4) ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เช่น คนต่างชาติซ่ึงเป็น

ผูก่้อการร้ายแอบเขา้มาในรูปคนท างาน 
ผลกระทบเหล่าน้ีท าให้หลายประเทศมีความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการท่ีจะยอมผูกพนั

ยอมรับพนัธกรณีเร่ืองการเปิดตลาดและการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติตาม Mode 4 (กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ, 2551) 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ภายใตก้รอบความร่วมมือด้านการคา้
ระดบันานาชาติ มีการจดัท าหลายขอ้ตกลงท่ีมุ่งผลกัดนัให้การคา้บริการขา้มพรมแดนเป็นไปอยา่ง
เสรี ขอ้ตกลงเหล่าน้ีส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ
โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ นกัลงทุนทั้ง
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ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งบุคลากรท่ีท างานในสาขาท่องเท่ียว ดงันั้นเพื่อให้การวางแผนกล
ยทุธ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและการเปิดเสรีในระดบัต่างๆ ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสาระส าคญัของขอ้ผูกพนัสาขาท่องเท่ียวของไทย
เหล่าน้ี โดยสรุปความเก่ียวโยงของขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความเก่ียวพนักบัขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน แสดงตามแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.4 ความเก่ียวโยงของขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความเก่ียวพนักบัขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ย

การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

CEBU Declaration ยน่ระยะเวลาเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจาก ค.ศ. 2020 เป็น ค.ศ. 2015 

AFAS 
ภายใตว้ตัถุประสงค์
หลกัท่ีสนบัสนุนความ
ร่วมมือในดา้นการคา้
และบริการ เพ่ือก าจดั
ขอ้กีดกนัทางการคา้
ภายใต ้GATs เพื่อให้
เกิดการคา้และบริการ
ท่ีเสรี 

ASEAN Vision 2020 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการสร้างความ
เขม้แขง็แก่เศรษฐกิจในภูมิภาค ใน
ดา้นต่างๆ คือ 
- การเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ
อยา่งเสรี 
- การพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน 
และความเท่าเทียม 
- ก าร มีความมั่นคงทางการ เ มือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

ASEAN Tourism Agreement 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
- สร้างความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวใน
อาเซียนเพื่อเป็นหน่ึงเดียวและมีความเป็น 
World Class Destination 
- สร้างความเขม้แขง็ในดา้นการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

Bali Concord II เกิดการตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้ตกลงร่วมในบุคลากรวชิาชีพดา้นการบริการ

ภายในปี ค.ศ. 2008 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเท่ียวอำเซียน 
(MRA-TP) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. อ  านวยความสะดวกในดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานในบุคลากรวชิาชีพ 
2. แลกเปล่ียนขอ้มูล แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในดา้นสมรรถนะการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสในดา้นความ
ร่วมมือต่างๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของภูมิภาค 

ASEAN Framework ในปี ค.ศ. 2004  
ผลกัดนัใหเ้กิด Single Economic Area และ 

Partnership ในภาคเอกชน 
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2.4 แนวคดิด้ำนนโยบำยสำธำรณะและกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏบัิติ 
 
ทฤษฎีในท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวคิดดา้นนโยบายสาธารณะ ซ่ึงนโยบายสาธารณะ

เป็นเสมือนกลไกลหลกัส าคญัในการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดว้ยเหตุท่ี
นโยบายเป็นกิจกรรมต่างๆท่ีรัฐบาลจดัท าข้ึน หรือแผนงานโครงการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐไดก้ าหนดข้ึน เพื่อเจตนาในการแกไ้ขปัญหา (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) 
(วรเดช จนัทรศร, 2540) แต่ท่ีผ่านมาการส่งเสริมและผลกัดนันโยบายแผนงานหรือโครงการดา้น
ต่างๆ เพื่อให้บงัเกิดผลส าเร็จในการปฏิบติัยงัมีเพียงส่วนน้อย อีกทั้งความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนมกัมี
สาเหตุท่ีไม่แน่ชดั จนเป็นผลท าให้นโยบาย แผนงาน หรือโครงการตอ้งล้มเลิกไปในท่ีสุด ความ
ลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัก่อผลเสียหายต่อประเทศชาติหลายดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น
ดา้นเศรษฐกิจคือส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ส้ินเปลืองเวลาในการด าเนินนโยบายท่ี
ผา่นมาแต่ตอ้งลม้เหลวและลม้เลิกไป ตลอดจนส้ินเปลืองบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานและการด าเนินนโยบายดงักล่าว ดงันั้น การศึกษาทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติัให้
เขา้ใจถ่องแทจึ้งมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นการศึกษาของนโยบายในภาพรวมอนัประกอบไป
ดว้ยการก าหนดนโยบาย (Policy Formation) การน านโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation) 
และการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการซ่ึงมีความต่อเน่ืองและมี
พลวตัในตวัเอง หากพิจารณาในแง่ความสนใจในการศึกษาวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Analysis) ในอดีตการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเท่าท่ีผ่านมาได้มุ่งเน้นหนกัไปท่ี
กระบวนการของการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation Process) และการประเมินผลของ
นโยบาย (Policy Evaluation) เสียเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาท่ีมุ่งหาค าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์
หรือสภาพความเป็นจริงในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั (Implementation Process) 
ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหวา่งการก าหนดนโยบายกบัการประเมินนโยบายกลบักลายเป็น
ช่องว่างท่ีไม่ได้รับความสนใจ บ่อยคร้ังท่ีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีไดรั้บการยอมรับใน
เบ้ืองแรกว่าดีเด่นหรือเป็นความหวงัในการแก้ปัญหาต่างๆเม่ือมีการน าไปปฏิบติัจริงๆปรากฏว่า
ลม้เหลวโดยหาสาเหตุไม่ได ้ซ่ึงเป็นผลให้นโยบายหรือโครงการนั้นตอ้งลม้เลิกไปในท่ีสุด ดว้ยเหตุ
น้ีนกัวิชาการหลายๆ ท่าน เช่น วิลดฟัสก้ี เพรสแมน เออร์วิน ฮาร์โกรฟ (Erwin C. Hargrove) และ
วิลเลียมส์ เป็นอาทิ ได้ยอมรับว่าการขาดความสนใจในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัเป็น
อุปสรรคอย่างส าคญัในอนัท่ีจะพฒันาความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบาย ตลอดจนการปรับปรุง
การปฏิบติังานตามาแผนและโครงการใหดี้ข้ึน (วรเดช จนัทรศร, 2548)  
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การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นเร่ืองของการศึกษาว่า องค์การท่ีรับผิดชอบสามารถน าและ
กระตุน้ใหท้รัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคญัทั้งมวลปฏิบติังานให้บรรลุตามนโยบาย
ท่ีระบุๆ ไวห้รือไม่แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง การน านโยบายไปปฏิบติัให้ความสนใจ
เก่ียวกบัเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้การท างานของกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดสามารถบรรลุ
ผลลพัธ์ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้ความครอบคลุมหรือขอบเขตการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัจึง
รวมถึงพฤติกรรมและการปฏิบติั ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล สมรรถนะ และความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความแตกต่าง
ในสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน รวมตลอดถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย 

นอกจากน้ี วรเดช จนัทรศร (2540) ได้อธิบายแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติว่าเป็น
การศึกษาท่ีมุ่งหาค าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงในกระบวนการของการน า
นโยบายไปปฏิบติั (Implementation Process) ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหวา่งการก าหนด
นโยบายกบัการประเมินนโยบาย โดยให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้
การท างานของกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้กรอบแนวคิด
ดังกล่าวน้ีถือได้ว่าเป็นท่ีเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักวิชาการ อาทิ วอลเตอร์ วิลเลียม (Walter 
Williams) คาร์ล แวน (Carl E. Van Hom) โดแนลด์ แวน มีเตอร์ (Donald S. Van Meter) เจฟฟรีย ์
เพรสแมน (Jeffrey Pressman) และอารอน วลิดฟัสก้ี (Aaron Widavsky)  

ความชดัเจนของนโยบายและความสอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมายของนโยบายจะช่วยท า
ให้หน่อยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัสามารถมีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของ
นโยบาย ซ่ึงจะส่งผลท าให้การแปลงนโยบายเป็นไปในทางท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เดิม 
อยา่งไรก็ตาม แมว้า่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะมีความเขา้ใจในนโยบาย แต่การขาดความร่วมมือและ
ความจริงใจในการน านโยบายไปปฏิบติัแลว้ หน่วยงานนั้นก็อาจจะแปลงนโยบายนั้นให้แตกต่าง
หรือบิดเบือนไปจากวตัถุประสงค์เดิมซ่ึงก็จะมีผลท าให้นโยบายนั้นประสบความลม้เหลวเสียแต่
แรกได้ การขาดความร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆ  ประการ เช่น นโยบายนั้นมีบางส่วนท่ีก่อให้เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัหรือใน
บางกรณีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบนั้นมีความขดัแยง้กบัฝ่ายการเมือง เป็นตน้  
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กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัมีส่วนส าคญัอยู่ 4 ส่วน (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550)
ไดแ้ก่  

1) การจัดตั้ งหน่วยงานและบุคลากรใหม่ เพื่อน านโยบายใหม่ไปปฏิบัติหรือ
มอบหมายใหห้น่วยงานและบุคลากรท่ีมีอยูน่ านโยบายไปปฏิบติั  

2) แปลงจุดมุ่งหมายและเจตนาของฝ่ายนิติบญัญติัไปเป็นกฎระเบียบในการปฏิบติั
และพฒันาแนวปฏิบติัเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัใชเ้ป็นแนวทาง  

3) ประสานการใชท้รัพยากรและงบประมาณกบักลุ่มเป้าหมายแบ่งความรับผิดชอบ
ภายในหน่วยงาน ระหวา่งหน่วยงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

4) จดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดผลตามจุดมุ่งหมายของนโยบาย  
การน านโยบายไปปฏิบัติในการวิจัยคร้ังน้ี จึงเน้นการแสวงหาค าอธิบายเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์ หรือสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั 
(Implementation Process) เพื่อท่ีจะศึกษาบทเรียนท่ีดี เพื่อพฒันาแนวทางเพื่อท่ีจะท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบติับังเกิดความส าเร็จ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของวรเดช จนัทรศร (2540) ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด PDCA โดยมีประเด็นศึกษา ไดแ้ก่ 1) นโยบาย 2) หน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบติั 3) ผูบ้ริหาร/ ผูก้  าหนดนโยบายและการบริหารงาน 4) บุคลากร/ผูป้ฏิบติังาน 5) การก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน 6) การวางแผนและการควบคุม 7) มาตรการในการตรวจตราและการ
ประเมินผล 8) การประสานงานและความร่วมมือ 9) การประชาสัมพันธ์ 10) ทรัพยากร                
11) สภาพแวดลอ้ม 12) กลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ และใชก้ระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัมี
ส่วนส าคญั 4 ส่วน ของเรืองวทิย ์เกษสุวรรณ (2550) มาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 
 

2.5 แนวคดิกำรวเิครำะห์เปรียบเทยีบ (Benchmarking) และแนวปฏบิัติทีด่ี (Best 
Practice) 

 
Benchmarking คือกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์และ

แลกเปล่ียนวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) กบัองคก์รอ่ืนภายใตก้ฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดวา่
องค์กรใดองค์กรหน่ึงนั้นไม่ไดเ้ก่งไปทุกเร่ืองมีองค์กรท่ีเก่งกว่าในบางเร่ือง ดงันั้นการศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืนแลว้น ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยดัเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผดิลองถูกท าใหท้ราบถึงศกัยภาพหรือขีดความสามารถท่ีแทจ้ริงขององคก์รของ
ตนเองท าใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ดงันั้นแลว้การ
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วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) จึงเป็นเส้นทางลดัสู่ความเป็นเลิศอย่างกา้วกระโดด ผลท่ี
ไดรั้บจากการท า Benchmarking คือ ท าให้รู้ว่าใครหรือองค์กรใดเป็นผูป้ฏิบติัไดดี้ท่ีสุดและมีวิธี
ปฏิบติัอย่างไร เพื่อองค์กรอ่ืนจะน ามาปรับปรุงผลการด าเนินงานของตนโดยเลือกสรรและน าวิธี
ปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ เหล่านั้ นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานของตนเองซ่ึงไม่ใช่การ
ลอกเลียนแบบแต่เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ อนัเกิดจากการเรียนรู้ อาจกล่าวไดว้่า แนวคิด 
Benchmarking คือ วธีิการในการวดัและเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์ บริการและวิธีการปฏิบติักบัองคก์ร
ท่ีสามารถท าไดดี้กวา่ โดยน าผลของการเปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองคก์รของตนเอง เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ ส าหรับ Benchmark คือ เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการวดัเปรียบเทียบความสามารถโดยมีนยัท่ีแสดงถึงวา่ ผูท่ี้ดีท่ีสุดหรือเก่งท่ีสุด คือตน้แบบ
ท่ีผูอ่ื้นจะใชว้ดัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง ส่วน Best Practices คือวิธีการปฏิบติัท่ีท า
ให้องคก์รประสบความส าเร็จหรือคือการปฏิบติัท่ีน าให้องคก์รสู่ความเป็นเลิศ โดยมีคุณลกัษณะท่ี
ส าคญั คือมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอย่างเห็นได้ชัด มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือองค์กรท่ีเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผูส่้งมอบเป็น
จ านวนมากท าซ ้ าได้ แสดงผลลพัธ์เชิงปริมาณท่ีเป็นท่ียอมรับ/วดัผลได้ การแบ่งประเภทตาม
วตัถุประสงคข์องการท า Benchmarking ได ้2 ประเภท ดงัน้ี (รณินทร์ กิจกลา้, 2556) 

1) การแบ่งประเภทหลกัตามวตัถุประสงค์ของการท า Benchmarking สามารถ
แบ่งเป็นประเภทยอ่ยท่ีเฉพาะเจาะจง ได ้4 ประเภทยอ่ย คือ 

 (1) Performance Benchmarking (Result Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบ
เฉพาะผลของการปฏิบติังานหรือตวัช้ีวดัระหวา่งเราและคู่เปรียบเทียบ เพื่อดูความสามารถในการ
ปฏิบติัของกิจกรรมหรือผลลัพธ์การท างานของกระบวนการต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร ซึงเป็นการ
เปรียบเทียบตวัเลขเพื่อบอกให้องค์กรรับทราบว่าขณะน้ีสถานการณ์ขององค์กรเป็นอย่างไร มี
จุดอ่อนจุดแขง็ตรงไหน 

 (2) Process Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือ
วธีิการปฏิบติังานระหวา่งองคก์รเรากบัองคก์รอ่ืนโดยเนน้การเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีดีจากองคก์รอ่ืน
เพื่อน ามาปรับปรุงองคก์รของตนเอง เป็นท่ีนิยมมากเพราะก่อใหเ้กิดนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง
ใหม่ๆ สามารถท่ีจะตอบค าถามไดว้า่องคก์รท่ีมีการปฏิบติัท่ีดีนั้นเขาท าไดอ้ยา่งไร เป็นท่ีมาของการ
คน้หาวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) สามารถท าไดท้ั้งกระบวนการธุรกิจ กระบวนการ
สนบัสนุน และกระบวนการบริหารจดัการ 
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 (3) Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ว่าลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุดในคุณลกัษณะใดของสินคา้ 
นิยมท าในสินคา้กลุ่มท่ีเป็นเทคโนโลยหีรือสินคา้บริการท่ีตอ้งตามแฟชัน่ 

 (4) Strategy Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหวา่งองคก์รเรากบั
องคก์รท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการวางกลยุทธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รท่ีมีประวติัความอยูร่อด
มายาวนานหรือประสบความส าเร็จดา้นธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

2) การแบ่งประเภทหลกัตามผูท่ี้เราไปเปรียบเทียบดว้ย ในการท า Benchmarking น้ี
สามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ยท่ีเฉพาะเจาะจง ได ้4 ประเภทยอ่ยคือ 

 (1) Internal Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบตวัวดัหรือความสามารถใน
การปฏิบติักบัผูท่ี้อยู่ภายในองค์กรเดียวกนัหรือภายใตก้ลุ่มบริษทัในเครือเดียวกนั พบทัว่ไปใน
องค์กรชั้นน าท่ีมีเครือข่ายทัว่โลก ส่วนใหญ่จะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน (Work 
Standard) ใหแ้ก่องคก์รและกลุ่มภายในองคก์ร เน่ืองจากทุกหน่วยงานจะเรียนรู้วิธีปฏิบติัจากผูท่ี้เก่ง
กวา่ และสร้างรูปแบบท่ีเป็นวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) ของกลุ่มข้ึนมาซ่ึงจะกลายเป็น
มาตรฐานท่ีทุกหน่วยงานหรือทุกองคก์รในกลุ่มตอ้งปฏิบติัตาม 

 (2) Competitive Benchmarking เป็นการท า Benchmarking กบัผูท่ี้เป็นคู่แข่ง 
(Competitor) โดยตรง เป็นการแลกเปล่ียนท่ีอยูใ่นระดบัพื้นฐานของความสบายใจกนัทั้งสองฝ่าย 
ให้ผลในเชิงของการช้ีบอกองค์กรถึงต าแหน่งของตนในธุรกิจนั้นๆ และช้ีบอกถึงส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน
จุดแขง็ของตนมากกวา่การเรียนรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดนวตักรรมการปรับปรุง 

 (3) Industry Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกบัผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันไม่ใช่ผูท่ี้เป็นคู่แข่งขันโดยตรง เพราะกระบวนการทางธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันใน
บางส่วนท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดเ้น่ืองจากอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 (4) Generic Benchmarking (Functional Benchmarking) เป็นการท า 
Benchmarking กบัองค์กรใดก็ตาม ท่ีมีความเป็นเลิศในกระบวนการท างานนั้นๆ ท่ีอาจมีธุรกิจท่ี
แตกต่างจากเราโดยส้ินเชิง เป็นการมุ่งหวงัท่ีจะคน้หาผูมี้ความเป็นเลิศ (Best Practices) จริงๆ ของ
กระบวนการจากธุรกิจทั้งหมดเป็นการก่อให้เกิดนวตักรรมการปรับปรุงใหม่ๆ ไดดี้ท่ีสุด ให้ความรู้
ใหม่ๆ และใหมุ้มมองใหม่ๆ 

ขั้นตอนในการวเิคราะห์เปรียบเทียบมาจากแนวคิดของเดมม่ิง (Deming) เร่ือง วงจร PDCA 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบติั (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และขั้นการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ซ่ึงน ามาประยุกต์กับ Benchmarking ได้ดังน้ี ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้น
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การศึกษา คน้ควา้ วิจยั รวบรวมขอ้มูล (Do) ขั้นการวิเคราะห์ความแตกต่างและคน้หาตวัอย่าง 
(Check) และขั้นการด าเนินการพฒันา (Act) (พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ, 2542)  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) หมายถึง วิธีในการวดัและ
เปรียบเทียบกระบวนการปฏิบติังานขององคก์รในระดบัประเทศ หน่วยงาน ธุรกิจ หรือบุคคล ท่ีอยู่
ในขอบข่ายงาน รูปแบบ ประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั หรือจะเทียบเคียงกบัคู่เทียบท่ีอยูน่อก
อุตสาหกรรมเดียวกนัก็ได้ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม จุดแข็ง จุดอ่อน (พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ, 
2542) มีวตัถุประสงค์การเปรียบเทียบเพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาพฒันาการด าเนินงาน หรือ
ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานให้ดีข้ึนอยา่งเป็นระบบ (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, 2542) ซ่ึง
เป็นการเปรียบเทียบกบัตวัอย่างท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีหรือตวัแทนของวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายในการยกระดบัองค์กรของตนให้เท่าเทียมหรือดีกว่าคู่เทียบนั้น (สมศกัด์ิ เจต 
สุรกานต ์และบุษบา เจริญผล, 2542) ส าหรับแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการปฏิบติัท่ี
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและกา้วสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงวิธีปฏิบติัท่ีดีหรือแนวปฏิบติัท่ีดีนั้น
ข้ึนอยู่กบับริบทของแต่ละองค์กร สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง Benchmarking Benchmark 
และ Best Practice (พาณี สีตกะลิน, 2557) ไดด้งัน้ี 

 

 
 
ภำพที ่2.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง Benchmarking Benchmark และ Best Practice 
แหล่งทีม่ำ: พาณี สีตกะลิน, 2557. 

 
กระบวนการ Benchmarking ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Benchmarking) ซ่ึงจะเป็นการใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพในการศึกษา เพื่อหาปัจจยัและสร้าง
ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากการตีความหมายส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาโดยเฉพาะในขั้นตอน
กระบวนการด าเนินงาน (Process Benchmarking) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือ
วิธีการปฏิบติังานระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนโดยเน้นการเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบติัท่ีดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นไปท่ีการใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบเพื่อหาตน้แบบท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีจาก 1) การวิเคราะห์
บริบท 2) การใชว้งจรตามกระบวนการ PDCA เพื่อเปรียบเทียบในดา้นวิธีการด าเนินงาน โดยจะ
เลือกเทียบเคียงกบัองค์กรท่ีอยู่ในเครือเดียวกัน ด้วยการวดัเปรียบเทียบกับองค์กรตน้แบบท่ีอยู่

Benchmarking Benchmark Best Practice 
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ภายในเครือข่ายเดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลมีวิธีการท างานท่ีใกลเ้คียง
กนั ซ่ึงจะท าใหส้ามารถระบุปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานภายใตบ้ริบทท่ีองคก์รเผชิญอยู่
ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ใหไ้ด ้เน่ืองจากปัจจยัความส าเร็จจะเป็นตวัก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป และน าไปสู่แนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ซ่ึงวิธีการน้ีจะแตกต่างจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงปริมาณ (Quantitative Benchmarking) ท่ีเนน้การเปรียบเทียบเพื่อวดัปริมาณ ตวัเลข 
หรืออตัราส่วนการด าเนินงาน (อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์, 2553) 

 
2.6 แนวคดิและทฤษฎกีำรติดตำมและประเมนิผลของโครงกำร 
 

โครงการ (Project) เป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน (Program) และแผนงานเป็นสวนหน่ึงของ
แผน (Plan) ซ่ึงแผนเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย (Policy) ดงันั้นแผนท่ีดีตอ้งตอบสนองนโยบาย ส่วน
แผนงานตอ้งตอบสนองแผน และโครงการตอ้งตอบสนองแผนงาน (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2554) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation) คือ การติดตาม
การด าเนินงาน การบริหารงานดา้นการใชท้รัพยากร/งบประมาณ วา่ไดท้  าอะไรบา้ง ท าในส่ิงท่ีควร
ท าหรือไม่ ท าอย่างไร ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ (Monitoring) และมีการประเมินผลหลังจากท่ี
โครงการได้ปฏิบติัไปแล้วหรือไม่ ถึงการบรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ (Evaluation and 
Review) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด PDCA แนวคิดวงจร PDCA จึงเป็นแนวคิดเชิงปรัชญา แบบ     
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ท่ีนิศา ชูโต (2548) ให้ความหมายไวว้า่ เป็นรูปแบบท่ีน าแบบอยา่งมาจาก
วิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ใชเ้น้นวิธีการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ คือ 
ตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากการสังเกตและหรือการทดลอง (Empirical Evidence) การใช้
รูปแบบคณิตศาสตร์เป็นภาษาในการวิเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ William Edwards 
Deming ท่ีเน้นให้สถิติในการควบคุมคุณภาพในการผลิต และเช่ือว่าคุณภาพเกิดจากการวางแผน 
ควบคุม อยา่งต่อเนืองและเป็นระบบ ดงัเช่น วงจร PDCA 

การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยระบุงบประมาณ จุดแข็ง 
ขอ้บกพร่อง และเสนอแนะมาตรการแกไ้ข เพื่อน าไปปรับแผนระหว่างด าเนินการให้เกิดผลผลิต
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความคืบหนา้และระดบัความส าเร็จของงาน/โครงการ
ให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการน าปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรเขา้สู่กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ดว้ยการบริหารจดัการ เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ตามแผน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยใชข้อ้มูลจากระบบขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อการจดัท ารายงานติดตามผล 
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โดยการติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการจะเป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีได้เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน/โครงการ ซ่ึงรายงานการติดตามผลจะบ่งช้ีถึง
ความส าเร็จหรือลม้เหลวระหวา่งท่ีมีการด าเนินงาน/โครงการ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
เป้าหมายกบัผลท่ีได ้นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและ
แนวทางการแก้ไข ในบางกรณีอาจศึกษาถึงผลกระทบจากผลการด าเนินโครงการท่ีจะมีต่อ
กลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยส่วนรวมอีกดว้ย 

การติดตามการด าเนินงาน/โครงการ (Project Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ (Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินการ 
(Output) เพื่อสะทอ้นภาพออกมาในรูปแบบขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback System) ส าหรับการก ากบั 
ทบทวน และแก้ปัญหาขณะด าเนินโครงการ ส่วนการประเมินโครงการ (Project Evaluation) 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตดัสินคุณค่า (Value Judgment) เก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ การ
ด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
สรุปผลส าเร็จของโครงการและน าไปสู่การพฒันาโครงการต่อไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
จดัเป็นการประเมินการด าเนินโครงการในลกัษณะหน่ึง แต่แตกต่างจากการประเมินประเภทอ่ืน
ตรงท่ีเป็นการประเมินเพื่อผลกัดนัให้มีการด าเนินงานไปตามแผน คือ จะมีทั้งการติดตามผลการ
ด าเนินงานและก ากบังานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนผลท่ีได้จากการติดตามและก ากบังาน
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจแกไ้ขและปรับปรุงโครงการ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตดัสินคุณค่าของโครงการท่ี
ก าลงัด าเนินการอยู่ โครงการท่ีแลว้เสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลกัเกณฑ์และเป็นระบบ 
ซ่ึงการประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย คือการประเมินความสอดคลอ้ง และการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ /แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความ
ย ัง่ยืน ผลการประเมินจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และ
น าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีข้ึนในอนาคต 

การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารนิเทศใน
การปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์,  
2544) ซ่ึงเป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นส าคญัซ่ึงมกัจะใช้ประเมินผลระหวา่งแผนหรือ
ระหวา่งพฒันาโครงการ ผลท่ีไดน้ั้นจะช่วยตั้งวตัถุประสงคข์องโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
แท้จริง นอกจากนั้น หากใช้การประเมินผลในระหว่างด าเนินโครงการจะช่วยตรวจสอบว่า  
โครงการได้ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกช่ือเฉพาะว่า การประเมินผลใน
ระหวา่งด าเนินการ (Implementation Evaluation หรือ Formative Evaluation) ซ่ึงจะช่วยตรวจสอบ
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ความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินได้ผลเพียงไร หรือเรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า  
(Progress Evaluation) และยงัหมายรวมถึงการประเมินผลรวมสรุป ซ่ึงมกัจะใชป้ระเมินหลงัส้ินสุด
โครงการ ส าหรับโครงการท่ีมีการด าเนินระยะยาวก็อาจใช้การสรุปย่อความระยะยาวต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีได้จากระยะต่างๆ ซ่ึงผลสรุปท่ีได้จะน าสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย  
(Goals)  หรือไม่อยา่งไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวา่ประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
โครงการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจ (เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2546) 

แนวคิดและหลกัการในการประเมินผลโครงการ ตามแนวคิดดา้นการประเมินผลแผนงาน/
โครงการอยา่งเป็นระบบ ซ่ึง D. Stufflebeam ไดเ้สนอตวัแบบเรียกวา่ CIPP Model ซ่ึงประกอบดว้ย 
4 องคป์ระกอบยอ่ย (ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) ไดแ้ก่ 

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพกวา้ง เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลทัว่ๆไป เพื่อให้
ได้ขอ้มูลน ามาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพนัธ์ของ
แผนงาน /โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลย ี
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเก่ียวกบั
ปัจจยัน าเขา้ เช่น การประเมินในดา้นอตัราก าลงั งบประมาณ วดัสุอุปกรณ์ วิธีการบริหารจดัการ
เวลา วา่มีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้น้ีจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจวา่ควร
ปรับปรุงวตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติัอยา่งไร ใชอ้ตัราก าลงัเท่าไร วางแผนและด าเนินการอยา่งไร ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดลอ้มในแง่ท่ีวา่ การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้เป็นการกระท าเฉพาะ
กรณีนั้นๆ และวเิคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการ เท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหา
ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับนกัประเมินผล ตลอดจนเป็นการบนัทึก สะสมขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติังาน จะ
พบวา่การประเมินผลกระบวนการ เป็นการคน้หาค าตอบท่ีว่าระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล วิธีการติดต่อส่ือสาร มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัผลและแปล
ความหมายของผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทัว่ไปการประเมินผลผลิต เป็นการ
เปรียบเทียบผลงานท่ีท าไดก้บัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ โดยผูป้ระเมินผลจะตอ้ง
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อธิบายถึง สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชร้ายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอ้ม การ
ประเมินผลปัจจยัเบ้ืองต้น และการประเมินผลกระบวนการ ประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคดว้ย 

การติดตามผลและการประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีเสริมกนัและกนั และมีความสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง โดยหากมีระบบการติดตามผลท่ีดี จะส่งผลให้มีการประเมินผลท่ีรวดเร็ว ทนัท่วงที มี
ประสิทธิภาพและสนบัสนุนการบรรลุผลส าเร็จและผลลพัธ์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การเขา้ใจ
ถึงลกัษณะของการติดตามและการประเมินผล ช่วยให้สามารถวางระบบและรูปแบบการติดตามผล
และประเมินผลในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นกระบวนการแสวงหาขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ปรากฏการณ์ ขอ้
คน้พบ ส าหรับน ามาประมวลผล จดัประเภท วิเคราะห์และจดักระท าต่างๆ ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ดงันั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
ตามแผนงานหรือโครงการ มีบทบาทส าคญัในการวางแผนโครงการ เป็นส่วนหน่ึงในวงจรการ
ด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงช่วยใหส้ามารถช้ีใหเ้ห็นถึงความคืบหนา้ ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ของโครงการ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007)  

ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เห็นภาพความคุม้ค่าและธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินโครงการ ซ่ึงจะน าไปสู่การช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีโครงการจะต้องพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน (Bartle, 2007) โดยการประเมินผลจะเป็นตวัตดัสินว่า ควรด าเนินการต่อ
หรือไม่ อยา่งไร เพื่อช้ีแนะให้เกิดการพฒันา หรือยุติการด าเนินโครงการ หากผลการด าเนินงานไม่
คุม้ค่าท่ีจะขบัเคล่ือนต่อไป การติดตามและประเมินผลจึงเป็นดัง่เคร่ืองมืออนัทรงคุณค่าท่ีช่วยให้
หน่วยงานต่างๆ ไดท้ราบวา่ บริการหรือโครงการของหน่วยงานไดส่้งมอบคุณค่า และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดต้รงประเด็น ถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ (Stufflebeam and 
Shinkfield, 2007) ดงันั้นแลว้ อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) เป็นกลไกและเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารและพฒันาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2554) 

วิธีการติดตามและประเมินผลในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แนวคิดการประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของ
แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศ โดยการประเมินผลกระบวนการ เป็นการ
คน้หาค าตอบท่ีว่าระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากร
บุคคล วิธีการติดต่อส่ือสาร มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
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อย่างไร ซ่ึงงานวิจยัจะน ามาใช้ในการพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของไทยใน
ระยะท่ีผ่านมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนท่ีมีข้อมูลและความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ใน
ระดบัประเทศของไทย เพื่อคน้หาปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปสู่แนวทางการปรับปรุง 
แกไ้ข และพฒันาการด าเนินงานใหมี้ความเหมาะสมต่อไป  
 

2.7 กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพด้ำน
กำรท่องเทีย่วอำเซียนของประเทศไทย 

 
ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว 

เร่ิมด าเนินการเพื่อขบัเคล่ือนงาน MRA-TP ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลกั เม่ือปี 2552 โดยเร่ิม
จากการจดัท าโครงการ ASEAN MRA สัญจร (ASEAN MRA Mobile Mission) เพียงโครงการเดียว
ระหว่างปี 2552-2553 จากนั้นจึงไดริ้เร่ิมโครงการเครือข่ายความร่วมมือหลกัสูตรอาเซียนดา้นการ
ท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลกรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ ในปี 2554 
ทั้งน้ี การด าเนินการเร่ิมมีความชดัเจนข้ึนในปี 2555-2559 เม่ือไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงไดก้ าหนดทิศทางการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาของ
ประเทศ ตามกรอบแนวคิดและหลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ท่ีให้ความส าคญักบัการยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และการเตรียมความ
พร้อมรองรับการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงถือเป็นช่วงระยะเวลาท่ีส าคญัในการเตรียม
ความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงจากการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคอาเซียน ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีและความร่วมมือในการพฒันากบัประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั MRA-TP เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ.
2555-2559 ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงประเด็นยุทธศาสตร์ดงักล่าวก าหนดให้มีตวัช้ีวดั
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรตามกรอบความร่วมมือของอาเซียน เพื่อใชใ้นการประเมินความพึง
พอใจในการพฒันาบุคลากรตามกรอบอาเซียน โดยก าหนดค่าเป้าหมายในรูปแบบร้อยละความพึง
พอใจในการพฒันาบุคลากรตามกรอบอาเซียน จากการตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2555 ไวท่ี้ร้อยละ 65 
และแสดงแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2556-2557 และเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 5 
เป็นร้อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2558-2559 ตามแนวทางการพฒันาและความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว
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และกีฬาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองเป้าประสงคก์ารมีเครือข่ายการพฒันาและความ
ร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ตำรำงที ่2.1 ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย และผลการประเมินของยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาระบบการบริหาร

จดัการ และสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการท่องเท่ียวและกีฬา  
 

ตัวช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความพึงพอใจในการ
พฒันาบุคลากรตามกรอบอาเซียน 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ผลการประเมิน : ร้อยละความพึงพอใจใน
การพฒันาบุคลากรตามกรอบอาเซียน 

ร้อยละ 
70.50 

ร้อยละ 
75.70 

ร้อยละ 
79.25 

ร้อยละ 
80.10 

ร้อยละ 
76.05 

 
แหล่งทีม่ำ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555. 
 

จากตวัช้ีวดัดงักล่าวส่งผลให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดมี้การวางแผน (Planning) 
เพื่อด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรตาม
กรอบอาเซียน โดยอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือ ส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว และจากการประมวลแผนงาน 
พบว่า โครงการพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการด้านการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้ไดม้าตรฐานและมีสมรรถนะตามกรอบขอ้ตกลงแห่งอาเซียนมีความสอดคลอ้ง
กับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ตามแนวทางการพฒันาท่ี 6.3 ดา้นการสร้าง
เครือข่ายการพฒันาและความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) โครงการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ 2) โครงการจดัท าส่ือประสมประกอบการฝึกอบรมตามสมรรถนะ ASEAN        
3) โครงการประชาสัมพนัธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจดัท าระบบฐานขอ้มูลหลกัสูตร
มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN 4) โครงการฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว และ 5)โครงการ
จดัจา้งท่ีปรึกษาเพื่อส ารวจความตอ้งการการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวชิาชีพและวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของ 
3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN รายละเอียดกรอบงบประมาณดงัต่อไปน้ี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ภายใตยุ้ทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ตาม
แนวทางการพฒันาดา้นการสร้างเครือข่ายการพฒันาและความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศนั้น มีการก าหนดกรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 และแสดง
งบประมาณท่ีไดรั้บจากส านกังบประมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัไดติ้ดตามจากเอกสารงบประมาณของส านัก
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ไวด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่2.2 งบประมาณโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-

2559 ตามแนวทางในการพฒันาดา้นการสร้างเครือข่ายการพฒันาและความร่วมมือ
ดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
(หน่วยลา้นบาท) 

แผนงำน/โครงกำร/
กจิกรรม 

หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
บุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ 

ส านกังาน
ปลดักระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

0.6830 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  0.6830 0.6830 1.2800 1.7400 1.7400 
2. โครงการจดัท าส่ือ
ประสมประกอบการ
ฝึกอบรมตาม
สมรรถนะ ASEAN 

ส านกังาน
ปลดักระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - - - - - 
3. โครงการ
ประชาสัมพนัธ์การ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและจดัท า
ระบบฐานขอ้มูล
หลกัสูตรมาตรฐาน
สมรรถนะ ASEAN 

ส านกังาน
ปลดักระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 
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ตำรำงที ่2.2  (ต่อ) 
 

(หน่วยลา้นบาท) 
แผนงำน/โครงกำร/

กจิกรรม 
หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณท่ีไดรั้บ  - - - - - 
4. โครงการฝึกอบรม
บุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว 

ส านกังาน
ปลดักระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - - - 11.4500 11.4500 
5. โครงการจดัจา้งท่ี
ปรึกษาเพื่อส ารวจ
ความตอ้งการการ
เคล่ือนยา้ยบุคลากร
วิชาชีพและวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิของ 3 
มาตรฐานสมรรถนะ 
ASEAN 

ส านกังาน
ปลดักระทรวง
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - 7.0000 - - - 
 
แหล่งทีม่ำ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555. 
 

นอกจากน้ีโครงการพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ดา้นการฝึกอบรมวชิาชีพใหไ้ดม้าตรฐานและมีสมรรถนะตามกรอบขอ้ตกลงแห่งอาเซียน ยงัมีความ
สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาท่ี 6.4 ด้านการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการองคก์ร ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามยุทธศาสตร์ท่ี 
6 ซ่ึงมีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวและกีฬามีประสิทธิภาพ 
โดยพบวา่มี 3 โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
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1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals-MRA  

2) โครงการจดัท าแผนการฝึกอบรม/ การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และ
ส่ือประสมประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม  

3) โครงการจดัการท าระบบ E-Learning และระบบฐานขอ้มูล Online หลกัสูตร
สมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional-MRA เพื่อ
เช่ือมโยงกบั Website ASEAN  

ตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ภายใตยุ้ทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 
ตามแนวทางการพฒันาดา้นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร 
ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานั้น มีการก าหนดงบประมาณปี พ.ศ. 
2555-2559 และแสดงงบประมาณท่ีได้รับจากส านกังบประมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ติดตามจากเอกสาร
งบประมาณของส านกังบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ไวด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่2.3 งบประมาณโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-

2559 ตามแนวทางในการพฒันาดา้นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการองคก์ร ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
(หน่วยลา้นบาท) 

แผนงำน/โครงกำร/
กจิกรรม 

หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือหลกัสูตร
มาตรฐาน ASEAN 
Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism 
Professionals - MRA 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  3.1500 5.0000 5.000 8.5952 8.0450 
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ตำรำงที ่2.3  (ต่อ) 
 

(หน่วยลา้นบาท) 
แผนงำน/โครงกำร/

กจิกรรม 
หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
2. โครงการในการจดัท า
แผนการฝึกอบรม/การ
เรียนการสอน 
(Study/Training Plan) 
และส่ือประสม
ประกอบการฝึกอบรม
หลกัสูตรอาเซียนสาขา
ธุรกิจโรงแรม 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  16.8000 13.5000 18.1500 63.1620 59.7940 
3. โครงการการจดัการท า
ระบบ E-Learning และ
ระบบฐานขอ้มูล Online 
หลกัสูตรสมรรถนะ 
ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement 
on Tourism Professional 
– MRA เพื่อเช่ือมโยงกบั 
Web site ASEAN 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 

งบประมาณท่ีไดรั้บ  5.0000 3.5000 3.5000 9.2300 8.4531 
 
แหล่งทีม่ำ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555. 
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อย่างไรก็ดี พบว่า ยงัมีโครงการเพิ่มเติมท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวเสนอขอและได้รับ
งบประมาณจากส านกังบประมาณ ซ่ึงไม่ปรากฏในยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พ.ศ. 2555-2559 อีกจ านวน 6 โครงการ รายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่2.4 งบประมาณโครงการนอกยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-

2559 
 

(หน่วยลา้นบาท) 
แผนงำน/โครงกำร/

กจิกรรม 
หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. โครงการจดัท าระบบ
ประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะของบุคลากรท่ี 
ประกอบวิชาชีพท่องเท่ียว
ตามมาตรฐาน ASEAN 
Mutual Recognition 
Arrangement on 
Tourism Professionals – 
MRA) 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

     

งบประมาณท่ีไดรั้บ  16.3030 14.0000 18.2450 23.7760 22.3950 
2. โครงการคณะกรรมการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

     

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - 4.8000 5.1250 8.6500 8.6500 
3. โครงการจดัพิมพ์
เผยแพร่ส่ือและคู่มือ
หลกัสูตร ASEAN – 
MRA ทั้ง 32 ต  าแหน่งงาน 

ส านกังาน
ปลดักระ
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 
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ตำรำงที ่2.4  (ต่อ) 
 

(หน่วยลา้นบาท) 
แผนงำน/โครงกำร/

กจิกรรม 
หน่วยงำน
หลกั 

งบประมำณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณท่ีไดรั้บ  - 6.4000 6.4000 22.4296 22.4296 
4. โครงการทดสอบเพ่ือ
ประเมินสมรรถนะแรงงาน
ใน 32 ต าแหน่งงาน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
ทัว่ประเทศ 

ส านกังาน
ปลดักระ 
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

     

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - 17.0000 19.7000 16.5625 16.5625 
5. โครงการค่าธรรมเนียม
ในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของส านกั
เลขาธิการอาเซียนดา้นการ
ท่องเท่ียว (Regional 
ASEAN Tourism 
Professional Secretariat) 

ส านกังาน
ปลดักระ 
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

     

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - - 1.6275 - 0.6600 
6. โครงการประชาสมัพนัธ์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทัว่
ประเทศในการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนใน
หลกัสูตร ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals 

ส านกังาน
ปลดักระ 
ทรวงการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา 

     

งบประมาณท่ีไดรั้บ  - - - 4.0000 4.0000 

 
แหล่งทีม่ำ: ส านกังบประมาณ, 2555-2559. 
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ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ไดด้ าเนินการในระหวา่งปี 2555-2259 มีดงัน้ี 

1) การจดัตั้งคณะกรรมการตามขอ้ตกลง MRA-TP 
หลงัจากประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามครบ 10 ประเทศแลว้ แต่ละประเทศจะตอ้ง

ไปจดัตั้งคณะกรรมการต่างๆ ข้ึนมา 3 คณะ คือ 
(1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 

Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) มีหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบมาตรฐาน
สมรรถนะร่วมส าหรับนกัวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนและหลกัสูตรร่วมอาเซียน ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (จดัตั้งข้ึนโดยอาเซียน ซ่ึงเป็นความเห็นชอบร่วมกนัทั้ง 10 
ประเทศ มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือ 17 มกราคม 2554 ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะยงัไม่มีการลงนามใน
ขณะนั้น) 

(2) คณะกรรมการวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Professional 
Board: NTPB) มีหน้าท่ีให้ความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั MRA แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายในประเทศของตน ตลอดจนการพฒันา ก ากบั และติดตามผลการยกระดบัสมรรถนะ
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวตามท่ีก าหนดไวใ้นสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพ
ท่องเท่ียว (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) 

(3) คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (Tourism Professional 
Certification Board: TPCB) มีหนา้ท่ีประเมินและข้ึนทะเบียน หรือยกเลิก ทะเบียนบุคลากรวิชาชีพ
ระดบัชาติท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียว ACCSTP ในประเทศของตน และข้ึน
ทะเบียนในระดบัอาเซียนดว้ย ซ่ึงสามารถท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได ้

ส าหรับประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 
22 ตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการและอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดงักล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (National 
Tourism Professional Board: NTPB) และคณะกรรมการรับรองวิชาชีพท่องเท่ียว (Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) เรียบร้อยแลว้ และทั้งสองคณะมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน  
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2) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU: 
Memorandum of Understanding) กบัสถาบนัการศึกษา 6 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายให้กบั
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 คือ 

ภาคเหนือ มหาวทิยาลยัพะเยา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ภาคกลาง วทิยาลยัดุสิตธานี 
ภาคตะวนัออก มหาวทิยาลยับูรพา 
ภาคตะวนัตก มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
ภาคใต ้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 

3) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU: 
Memorandum of understanding) กับกระทรวงแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เม่ือ 29 พฤศจิกายน 2555 ในการท างานร่วมกนัเก่ียวกบั MRA-TP 

4) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดจ้ดัท าหลกัสูตรสมรรถนะมาตรฐานอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) ใน 2 สาขา 6 
แผนก 32 ต  าแหน่งงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประกอบดว้ย 

 (1) สาขาท่ีพกั (Hotel Service) จ านวนรวม 23 ต  าแหน่งงาน แบ่งเป็น 
  ก) แผนกแม่บา้น (Housekeeping) มี 6 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) ผูจ้ดัการ

แผนกแม่บา้น (Executive Housekeeper) 2) ผูจ้ดัการฝ่ายซกัรีด (Laundry Manager) 3) ผูค้วบคุมดูแล
ห้องพกั (Floor Supervisor) 4) พนกังานซกัรีด (Laundry Attendant) 5) พนกังานดูแลห้องพกั 
(Room Attendant) 6) พนกังานท าความสะอาด (Public Area Cleaner)  

  ข) แผนกตอ้นรับ (Front Office) มี 5 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) ผูจ้ดัการฝ่าย
ตอ้นรับ (Front Office Manager) 2) ผูค้วบคุมดูแลฝ่ายตอ้นรับ (Front Office Supervisor) 3) 
พนกังานตอ้นรับ (Receptionist) 4) พนกังานรับโทรศพัท์ (Telephone Operator) 5) พนกังานยก
กระเป๋า (Bell Boy) 

  ค) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) 
หวัหนา้พอ่ครัว (Executive Chef) 2) ครัวแต่ละงาน (Demi Chef) 3)  ผู ้ ช่ ว ย พ่ อ ค รั ว ฝ่ า ย อ าห า ร 
(Commis Chef) 4)  พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) 5) ผูช่้วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis 
Pastry) 6) งานขนมปัง (Baker) 7) งานเน้ือ (Butcher) 

  ง) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Services) มี 5 
ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) ผูอ้  านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B Director) 2) ผูจ้ดัการอาหาร
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และเคร่ืองด่ืม (F&B Outlet Manager) 3) หวัหนา้พนกังานบริการ (Head Waiter) 4) พนกังานผสม
เคร่ืองด่ืม (Bartender) 5) พนกังานบริกร (Waiter) 

 (2) สาขาการเดินทาง (Travel Service) จ านวนรวม 9 ต  าแหน่งงาน แบ่งเป็น 
  ก) แผนกธุรกิจน าเท่ียว (Travel Agencies) มี 4 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 1) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) 2) ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (Assistant General Manager) 3) หวัหนา้
ผูแ้นะน าการเดินทาง (Senior Travel Consultant) 4) ผูแ้นะน าการเดินทาง (Senior Travel 
Consultant) 

  ข) แผนกบริหารธุรกิจน าเท่ียว (Tour Operation) มี 5 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 
1) ผูจ้ดัการธุรกิจ (Product Manager) 2) ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing 
Manager) 3) ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Credit Manager) 4) ผูจ้ดัการฝ่ายตัว๋ (Ticketing Manager) 5) 
ผูจ้ดัการฝ่ายท่องเท่ียว (Tour Manager) 

5) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดท้  าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ MRA-TP โดย
ไดจ้ดัสัมมนา เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั MRA-TP 32 ต าแหน่งงาน จากวิทยากรท่ีผา่นการฝึกอบรม
บุคลากรตน้แบบจากอาเซียนในหลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ (Master Trainer: MT) และหลกัสูตรผู ้
ประเมินผลตน้แบบ (Master Assessor: MA) แผนกแม่บา้น (Housekeeping) ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งคือ 
สถาบนัการศึกษา และผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีประกอบวิชาชีพการท่องเท่ียว 32 ต  าแหน่งงาน ใน 6 
ภูมิภาคทัว่ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัออก 
และภาคตะวนัตก ในปี 2556 จ  านวนทั้งส้ิน 1,000 คน 

6) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีการประสานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้และความกา้วหนา้ของ MRA-TP ทัว่ประเทศ  

7) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นผูแ้ทนประเทศไทยเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ (Master Trainer: MT) และหลกัสูตรผูป้ระเมินผลตน้แบบ 
(Master Assessor: MA) ในระดบัอาเซียน แผนกแม่บา้น (Housekeeping) ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
จ านวน 6 คน เพื่อด าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากอาเซียนมายงับุคลากรวิชาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ (National Level) 

8) จดัฝึกอบรมโครงการน าร่อง “Train of the Trainer” National Level หลกัสูตรผู ้
ฝึกสอนระดบัประเทศ (National Trainer: NT) และหลกัสูตรผูป้ระเมินผลระดบัประเทศ (National 
Assessor: NA) ในแผนกแม่บา้น (Housekeeping Division)” รุ่นท่ี 1 โดยมีมหาวิทยาลยับูรพาเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการ และ มีผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรผูฝึ้กสอนระดบัประเทศ  (NT) 19 คน และหลกัสูตรผู ้
ประเมินผลระดบัประเทศ (NA) 19 คน 
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9) จดัท าคู่มือ แผนการฝึกอบรม /การเรียน /การสอน (Study Training Program) 
และส่ือประสม ประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตร ASEAN MRA 32 ต  าแหน่งงาน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและจดัท าเป็นภาษาองักฤษ เพื่อเผยแพร่แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษาส าหรับหลกัสูตร ASEAN MRA-TP ทั้ง 32 ต  าแหน่งงาน 

10) แปลหลกัสูตร ASEAN MRA ให้เป็นภาษาไทยในต าแหน่งงาน Public Area 
Cleaner, Floor Supervisor และ Room Attendant 

11) จดัพิมพ์คู่มือหลกัสูตร ASEAN MRA ทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยใน
ต าแหน่ง Public Area Cleaner, Floor Supervisor และ Room Attendant 

12) จดัท าระบบฐานขอ้มูล Online ส าหรับผูป้ระกอบการและบุคลากรท่ีประกอบ
วชิาชีพการท่องเท่ียว ใน 32 ต  าแหน่งงาน 

13) จดัท าระบบ E-Learning หลกัสูตรสมรรถนะ ASEAN MRA เพื่อรองรับการ
เผยแพร่หลกัสูตร MRA-TP เพื่อเช่ือมโยงกบั Website ASEAN ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

14) ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศให้น าหลกัสูตรASEAN 
MRA ไปใชฝึ้กอบรม และทดสอบวดัผลบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่องเท่ียว 32 ต  าแหน่งงาน เพื่อ
ขอรับประกาศนียบตัรรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals Certificate: ASEAN MRA-TP Certificate) จาก
คณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพการท่องเท่ียว (TPCB) 

15) จดัประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) คร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือ วนัพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557 และจดัการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ท่องเท่ียว (TPCB) คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงมีแนวทางการประเมินเพื่อมอบประกาศนียบตัรรับรองบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals Certificate: ASEAN MRA-TP Certificate) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ผูท่ี้จะได้รับ
ประกาศนียบตัรรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN MRA-TP Certificate) 
จะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร ASEAN MRA โดยหลกัสูตร ASEAN MRA จะมีทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบติั โดยจะเนน้ทกัษะและสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงานเป็นหลกั 2) ตอ้งน าใบผา่นการอบรม
ไปทดสอบ ณ ศูนยก์ารประเมิน (Assessment Center) เม่ือผ่านแล้ว คณะอนุกรรมการประเมิน
คุณสมบติัและสมรรถนะของบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวจะพิจารณาผูผ้า่นการทดสอบในขั้นแรก
ก่อนน ารายช่ือส่งให้คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว (Tourism Professional 
Certification Board: TPCB) เห็นชอบตาม เพื่ออนุมติัมอบประกาศนียบตัรรับรองบุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN MRA-TP Certificate) ทั้งน้ี ผูมี้สิทธ์ิขอใบอนุญาตเป็นศูนยฝึ์กอบรม 



61 

(Training Center) และศูนยก์ารประเมิน (Assessment Center) ตอ้งเป็น 1) สถาบนัการศึกษาท่ีเปิด
การเรียนการสอนดา้นการท่องเท่ียว และ/หรือการโรงแรม 2) สถาบนัภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นนิติ
บุคคลท่ีท างานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและ/หรือ การโรงแรม 3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเป็น
นิติบุคคลท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและ/หรือ การโรงแรม รวมถึงไดก้ าหนดเง่ือนไขการขอ
ใบอนุญาตเป็นศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) และศูนยก์ารประเมิน (Assessment Center) คือ 1) 
จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ก าหนด และตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการ TPCB 
โดยจะให้คณะอนุกรรมการฯ เขา้ไปตรวจสอบวา่มีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนดหรือไม่ 2) หากมี
คุณสมบติัครบถ้วนและผ่านการประเมิน คณะอนุกรรมการจะน าเสนอให้คณะกรรมการ TPCB 
เห็นชอบและพิจารณาอนุญาตให้เป็นศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) และ/หรือ ศูนยก์ารประเมิน 
(Assessment Center) 3) หน่วยฝึกอบรมจะตอ้งใชห้ลกัสูตรอาเซียน MRA เท่านั้น โดยกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจะใหห้ลกัสูตรและกล่องเคร่ืองมือ Toolbox แก่ทุกสถาบนัท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ในเร่ือง ASEAN MRA-TP 4) สถาบนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นศูนย์
ฝึกอบรม (Training Center) จะตอ้งเชิญวิทยากรท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตรผูส้อนตน้แบบระดบั
อาเซียน (Master Trainer: MT) ไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฝึกอบรมเท่านั้น กรณีท่ีสถาบนัท่ี
ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) และมีบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรผูถ่้ายทอดการสอนในระดบัประเทศ (National Trainers: NT) สามารถจดัฝึกอบรมได ้โดย
ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ TPCB ในทุกคร้ังท่ีจะด าเนินการจัดฝึกอบรม และ 5) การก าหนด
คุณสมบติัวธีิการและรายละเอียดของการเป็นศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) และศูนยก์ารประเมิน 
(Assessment Center) ใหค้ณะอนุกรรมการเป็นผูด้  าเนินการ 

16) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว
แห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (TPCB) ไดก้ าหนดคุณสมบติั
ของหน่วยงานท่ีจะเขา้รับรองเป็น ศูนยอ์บรม (Training Center) และศูนยป์ระเมิน (Assessment 
Center) เรียบร้อยแล้ว ดงัน้ี 1) มหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้รับการรับรองเป็นศูนยอ์บรม (Training 
Center) และ ศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) (เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557) และ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดรั้บการรับรองเป็นศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) (เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557) 

17) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้น าหลักสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
(ASEAN Tourism Curriculum) และกล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Toolbox) ใหม้หาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์แปลเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดัพิมพ ์และ
จดัท ารูปเล่ม เพื่อท่ีจะมอบใหก้บัทุกสถาบนัท่ีมีความตอ้งการน าไปใช ้
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18) เตรียมการเพื่อสนับสนุนการเคล่ือนยา้ยบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน บุคลากรท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานอาเซียนและไดรั้บประกาศนียบตัรรับรอง
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN MRA-TP Certificate) สามารถเขา้ไปท างานไดท้ั้ง 
10 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยไม่ตอ้งท าการทดสอบในประเทศปลายทางอีก ตามขอ้ตกลง
ร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (Mutual Recognition for 
ASEAN Tourism Professional: MRA) 

19) ให้ความเห็นแก่อาเซียนในการจัดท าระบบฐานทะเบียนข้อมูลออนไลน์ 
(online) ส าหรับ 1) สมาชิก 2) ผูป้ระกอบการ 3) ผูฝึ้กสอน และ 4) ผูท้ดสอบ โดยจะตอ้งสมคัรเป็น
สมาชิกใน Website ASEAN และสมาชิกสามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลของสมาชิก ASEAN MRA 
ไดท้ั้งหมด  

20) ใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งส านกังานเลขาธิการอาเซียนดา้นการท่องเท่ียวระดบั
ภูมิภาค จะจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ย
การยอมรับคุณสมบติัวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน  

21) ให้การสนบัสนุนเลขาธิการอาเซียนด าเนินโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูส้อน
ตน้แบบ (Master Trainers : MT) และหลกัสูตรผูป้ระเมินตน้แบบ (Master Assessors: MA) โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือด้าน การพฒันาอาเซียน-ออสเตรเลีย (Australian 
ASEAN Development Cooperation Program: AADCP) ระยะท่ี 2 โดยมีเจา้ภาพ 3 ประเทศ ไดแ้ก่ 
1) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) ระหวา่งวนัท่ี 15 กนัยายน-3 ตุลาคม 2557  ท่ีประเทศ
ไทย 2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ระหว่างวนัท่ี 13-31 ตุลาคม 2557 ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย และ 3) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Services) ระหว่างวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน-12 ธนัวาคม 2557 ท่ี ประเทศฟิลิปปินส์  

22) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นผูแ้ทนประเทศไทยเขา้
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ (MT) และหลกัสูตรผูป้ระเมินผลตน้แบบ (MA) ในระดบั
อาเซียน แผนกประกอบอาหาร (Food Production), แผนกตอ้นรับส่วนหน้า (Front Office) และ
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Services) จ  านวนทั้งส้ิน 18 คน โดยแบ่งเป็น
หลกัสูตรละ 3 คนต่อแผนกอาชีพ  

23) จดัฝึกอบรมโครงการ “Train of the Trainer” National Level หลกัสูตรผู ้
ฝึกสอนระดบัประเทศ (National Trainer: NT) และหลกัสูตรผูป้ระเมินผลระดบัประเทศ (National 
Assessor: NA) ในแผนกแม่บา้น (Housekeeping Division)” รุ่นท่ี 2 หลกัสูตรละ 15 คน รวมทั้งส้ิน 
30 คน  
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24) จดัฝึกอบรมโครงการ “Train of the Trainer” National Level หลกัสูตรผู ้
ฝึกสอนระดบัประเทศ (National Trainer) และหลกัสูตรผูป้ระเมินผลระดบัประเทศ (National 
Assessor) ในแผนกแม่บา้น (Housekeeping Division)” รุ่นท่ี 3 จ  านวน 300 คน  

25) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาคือมหาวิทยาลยักรุงเทพใน
การจดัอบรมและประเมินสมรรถนะวิชาชีพในแผนกแม่บา้น (HK) ให้แก่บุคลากรวิชาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวประจ าปีงบประมาณ 2557 จ  านวน 3,000 คน 

26) ด าเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเท่ียว 
(Collaborative Networking of ASEAN Tourism Curriculum) เช่ือมโยง 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไดแ้ก่ ประเทศพม่า บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  

27) จดัฝึกอบรมโครงการ “Train of the Trainer” National Level หลกัสูตรผู ้
ฝึกสอนระดับประเทศ (National Trainer)และหลักสูตรผูป้ระเมินผลระดับประเทศ (National 
Assessor) ในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) การประกอบอาหาร (Food Production) และ
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) รุ่นท่ี 1 จ  านวน 171 คน รายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่2.5 สรุปการจดัฝึกอบรม หลกัสูตร ASEAN MRA-TP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

1 2555 ASEAN 
SEC ณ 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ 
(Master Trainers : MT) ใน
แผนกแม่บา้น
Housekeeping : HK  

20 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2.  ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

2  2555 ASEAN 
SEC ณ 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ตน้แบบ (Master Assessor : 
MA) ในแผนกแม่บา้น 
Housekeeping : HK 

20 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน 
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ตำรำงที ่2.5  (ต่อ) 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

     2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

3 2556 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา                 
โดย
มหาวิทยาลยั
บูรพา ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

ฝึกอบรมโครงการน าร่อง 
“Train of the Trainer” 
National Level หลกัสูตร
ผูฝึ้กสอนระดบัประเทศ 
(National Trainer: NT) 
ในแผนกแม่บา้น 
(Housekeeping 
Division)” รุ่นท่ี 1 

19 - ครู,อาจารยจ์าก
สถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและ 
อาชีวะศึกษา  

4 2556 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา โดย
มหาวิทยาลยั
บูรพา ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

ฝึกอบรมโครงการน าร่อง 
“Train of the Trainer” 
National Level หลกัสูตร
ผูป้ระเมินผล
ระดบัประเทศ (National 
Assessor: NA) ในแผนก
แม่บา้น (Housekeeping 
Division)” รุ่นท่ี 1 

19 - ครู,อาจารยจ์าก
สถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและ 
อาชีวศึกษา 

5 2557 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา โดย
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

ฝึกอบรมโครงการ “Train 
of the Trainer” National 
Level หลกัสูตรผูฝึ้กสอน
ระดบัประเทศ (National 
Trainer: NT) ในแผนก
แม่บา้น (Housekeeping 
Division)” รุ่นท่ี 2 

15 - ครู,อาจารยจ์าก
สถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและ 
อาชีวะศึกษา 
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ตำรำงที ่2.5  (ต่อ) 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

6 2557 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา โดย
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

ฝึกอบรมโครงการ “Train 
of the Trainer” National 
Level หลกัสูตรผูป้ระเมิน
ระดบัประเทศ (National 
Assessor: NA) ในแผนก
แม่บา้น (Housekeeping 
Division)” รุ่นท่ี 2 

15 ครู, อาจารยจ์าก
สถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและ 
อาชีวะศึกษา 
 

7 2557 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาโดย
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

โครงการจดัอบรมและ
ประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพในแผนกแม่บา้น 
(HK) ใหแ้ก่บุคลากร
วิชาชีพ ดา้นการท่องเท่ียว
ตามมาตรฐาน MRA-TP   

3,000 1. นกัเรียน นกัศึกษาท่ี
ก าลงัศึกษาดา้นการ
โรงแรมในระดบัชั้นปี      
ท่ี 4 และ ปีสุดทา้ยของ
ระดบัชั้น ปวช.  
2. บุคลากรวิชาชีพดา้น
การท่องเท่ียว แผนก
แม่บา้นท่ีท างานอยูใ่น
สถานประกอบการ 

8 2557 ASEAN SEC 
ณ 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
ประเทศไทย 

หลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ 
(Master Trainers: MT) 
ในแผนก การประกอบ
อาหาร (Food Production: 
FP) 

30 
 

1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

9 2557 ASEAN SEC 
ณ 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
ประเทศไทย 

หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ตน้แบบ (Master 
Assessor: MA) ในแผนก 
การประกอบอาหาร 
(Food Production: FP) 

30 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
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ตำรำงที ่2.5  (ต่อ) 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

     2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

10 2557 ASEAN SEC 
ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ 
(Master Trainers: MT) 
ในแผนกตอ้นรับส่วน
หนา้ (Front Office) 

30 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

11 2557 ASEAN SEC 
ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ตน้แบบ (Master 
Assessor: MA) ในแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ (Front 
Office) 

30 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 3 คน  

12 2557 ASEAN SEC 
ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์  

หลกัสูตรผูส้อนตน้แบบ 
(Master Trainers: MT) 
ในแผนกการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and Beverage: 
F&B) 

30 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 4 คน 
โดยผูเ้ขา้อบรม
จ านวน 1 คน จ่ายเงิน
ส าหรับการอบรมเอง 
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ตำรำงที ่2.5  (ต่อ) 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

13 2557 ASEAN SEC 
ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ตน้แบบ (Master 
Assessor: MA) ในแผนก
การบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage: F&B) 

30 1. ASEAN ก าหนดให้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนเขา้ร่วมการ
อบรม ประเทศละ 3 
คน  
2. ผูแ้ทนจากประเทศ
ไทย จ านวน 4 คน 
โดยผูเ้ขา้อบรม
จ านวน 1 คน จ่ายเงิน
ส าหรับการอบรมเอง 

14 2558 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา โดย
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

จดัฝึกอบรมโครงการ 
“Train of the Trainer” 
National Level หลกัสูตร
ผูฝึ้กสอนระดบัประเทศ 
(National Trainer) และ
หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ระดบัประเทศ (National 
Assessor) ในแผนก
แม่บา้น (Housekeeping 
Division)” รุ่นท่ี 3 

300 อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินโครงการ 

15 2558 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา โดย
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ท่ี
ปรึกษา
โครงการฯ 

จดัฝึกอบรมโครงการ 
“Train of the Trainer” 
National Level หลกัสูตร
ผูฝึ้กสอนระดบัประเทศ 
(National Trainer) และ
หลกัสูตรผูป้ระเมินผล
ระดบัประเทศ (National 
Assessor) ในแผนก  

44 1. FO (NT) 7  (NA) 6  
รวม 13 
2. FP (NT) 8  (NA) 5   
รวม 13 
3. FB (NT)13 (NA)  5  
รวม 18 



68 

ตำรำงที ่2.5  (ต่อ) 
 
ล ำดบั ปี ผู้จดักำร

ฝึกอบรม 
หลกัสูตร จ ำนวนผู้เข้ำ 

อบรม (คน) 
หมำยเหตุ 

   ตอ้นรับส่วนหนา้ (Front 
Office) การประกอบ
อาหาร (Food Production) 
และการบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage) รุ่นท่ี 1 

  

 
แหล่งทีม่ำ: สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว, 2559. 
 

2.8 เอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

Hickman and Irwin (2013) ไดท้  าการศึกษาถึงการด าเนินงานขบัเคล่ือนขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ย
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย
ไดท้  าการวเิคราะห์ช่องวา่งในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียว (Gap Analysis on Implementation of MRA on Tourism Professionals) ซ่ึงได้
ท าการศึกษาวิจยัดว้ยกระบวนการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Investigative Methods) จากการเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร (Document Research) การประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีส าคญัในภูมิภาคอาเซียน (Workshops) และการส ารวจในพื้นท่ีจริง (Field Visits) เพื่อวิเคราะห์
ถึงโครงสร้างและระบบบริหารจดัการในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ และแจกแจงประเด็นส าคญัท่ีเป็นช่องวา่ง
ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดงักล่าว โดยผลการเปรียบเทียบการประเมินช่องวา่งการด าเนินงาน
ในระดบัประเทศตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงตามตารางท่ี 2.6 
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ตำรำงที ่2.6 ผลการเปรียบเทียบการประเมินช่องว่าง (Gap Analysis) ในการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 
ผลกำรประเมินประเด็น

ช่องว่ำงกำรด ำเนินงำนตำม 
MRA-TP 

บรู
ไน

 

กมั
พ ูช

ำ 

อนิ
โด
นีเ
ซีย

 

ลำ
ว 

มำ
เลเ
ซีย

 

เม
ียน

มำ
 

ฟิล
ปิปิ

นส์
 

สิง
คโ
ปร์

 

ไท
ย 

เวยี
ดน

ำม
 

การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อ
การท่องเท่ียว 

4 1 1 1 2 1 3 3 2 1 

การดึงดูดและรักษาผู ้
ฝึกอบรมไวใ้นระบบ 

2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

3 2 2 2 3 1 3 4 2 2 

การรับรู้หลกัการและ
ประโยชน์ MRA-TP  

1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 

การผลกัดนัใหเ้กิดความ
ร่วมมือการด าเนินงาน MRA-
TP จากหน่วยงานภาครัฐ 

1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 

การฝึกอบรมมาตรฐาน
สมรรถนะใน
สถาบนัการศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 

กลไกคณะกรรมการวชิาชีพ
การท่องเท่ียวแห่งชาติ และ 
คณะกรรมการรับรอง
บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว 

2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 

การสร้างความเขา้ใจและ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ของ
กล่องเคร่ืองมือดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
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ตำรำงที ่2.6  (ต่อ) 
 

ผลกำรประเมินประเด็น
ช่องว่ำงกำรด ำเนินงำนตำม 

MRA-TP 

บรู
ไน

 

กมั
พ ูช

ำ 

อนิ
โด
นีเ
ซีย

 

ลำ
ว 

มำ
เลเ
ซีย

 

เม
ียน

มำ
 

ฟิล
ปิปิ

นส์
 

สิง
คโ
ปร์

 

ไท
ย 

เวยี
ดน

ำม
 

การยกระดบัสถานะความ
เป็นวชิาชีพและมีเส้นทางการ
เติบโตในสาขาอาชีพท่ีชดัเจน 

1 4 4 3 4 3 4 1 4 4 

การบงัคบัใชก้รอบความ
ร่วมมือ MRA-TP 

2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 

รวมผลกำรประเมิน 18 26 26 21 25 21 27 24 17 22 
กำรจัดอนัดับประเทศตำมผล
กำรประเมิน 

9 2 2 7 4 7 1 5 10 6 

 
แหล่งทีม่ำ: Hickman and Irwin, 2013.  
 

จากตารางท่ี 2.6 ไดแ้สดงผลการประเมินช่องวา่งการด าเนินงานเร่ิมจากค่าคะแนนท่ี 1 ถึงค่า
คะแนนท่ี 4 โดยไดก้ าหนดนิยามของค่าคะแนน คือ ค่าคะแนน 1 = มีช่องว่างในการด าเนินงานสูง 
ค่าคะแนน 2 = มีช่องวา่งในการด าเนินงานปานกลาง ค่าคะแนน 3 = มีช่องว่างในการด าเนินงาน
เล็กนอ้ย และค่าคะแนน 4 = ไม่มีช่องวา่งในการด าเนินงาน ทั้งน้ี พบวา่ คะแนนการประเมินจากการ
วิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) ขา้งตน้ไดช้ี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ย
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงท าให้เกิด
ช่องว่างในระดบัท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเด็นท่ีท าการศึกษา โดยประเทศท่ีมีช่องว่างในการ
ด าเนินงานน้อยท่ีสุดถึงมีช่องว่างในการด าเนินงานมากท่ีสุด เรียงตามล าดับจากผลรวมของค่า
คะแนนสูงท่ีสุดถึงผลรวมของค่าคะแนนต ่าท่ีสุด คือ 1) ฟิลิปปินส์ 27 คะแนน 2) กัมพูชา 26 
คะแนน 3) อินโดนีเซีย 26 คะแนน 4) มาเลเซีย 25 คะแนน 5) สิงคโปร์ 24 คะแนน 6) เวียดนาม 22 
คะแนน 7) ลาว 21 คะแนน 8) เมียนมา 21 คะแนน 9) บรูไน 18 คะแนน และ 10) ไทย 17 คะแนน 
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ASEAN-Australia Development Cooperation Program (2013) ได้ศึกษาบทเรียน
ความส าเร็จและแนวปฏิบติัท่ีดี จากการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัประเทศของกมัพูชา และอินโดนีเซีย พบวา่ ประเทศ
กมัพูชาและอินโดนีเซียเป็นสองประเทศท่ีสามารถเป็นตน้แบบในการศึกษา โดยมีขอ้มูลการศึกษา
รายประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่2.7 บริบท จุดเด่นการด าเนินงาน และแนวปฏิบติัท่ีดีของประเทศกมัพชูาและอินโดนีเซีย 
 
ประเดน็ ประเทศกมัพูชำ ประเทศอนิโดนีเซีย 

บริบท กมัพชูาเร่ิมน ามาตรฐานสมรรถนะและ
หลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียนมาปรับ
ใชต้ั้งแต่ท่ีมีการลงนาม MRA-TP ในปี 2554 
และแมว้า่ในระยะเร่ิมตน้ กมัพูชาจะไม่มี
ทรัพยากรในเร่ืองน้ีเลย แต่ไดเ้ร่ิมจดัท าขอ้
กฎหมาย เพ่ือก าหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือ
สนบัสนุนงาน MRA-TP ตลอดจนมีจดัหา
ทรัพยากรและไดก้ระจายกล่องเคร่ืองมือการ
ท่องเท่ียวอาเซียนใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสถาบนั
อาชีวศึกษา 11 แห่ง เพ่ือใชใ้นการฝึกอบรม 

อินโดนีเซียเร่ิมพฒันามาตรฐาน
สมรรถนะหลกัสูตรการฝึกอบรม และ
ก าหนดกรอบคุณสมบติัวิชาชีพใน
ระดบัประเทศ ในช่วงปี 2541-2546 โดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานระหวา่ง
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ซ่ึงอินโดนีเซีย
ไดน้ าแนวคิดจากระบบการฝึกอบรมของ
ตนเอง มาเสนอกบัประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานพฒันามาตรฐาน
สมรรถนะหลกัสูตร และกรอบคุณสมบติั
วิชาชีพในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

จุดเด่นกำร
ด ำเนินงำน
ที่ส ำคัญ 

1. การวางกลไกเพ่ือบริหารงาน MRA-TP มี
จุดเนน้ท่ีการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยไดแ้ต่งตั้ง NTPB และ TCPB ใน
ปี 2554 และรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนให้
จดัตั้งส านกัเลขานุการขบัเคล่ือนงาน MRA-
TP อาทิ การพฒันาระบบจดัการ และ
เผยแพร่ขอ้มลูในเวบ็ไซต ์
2. แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
และองคก์ารระหวา่งประเทศ เพ่ือใหมี้ส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน MRA-TP  

1. การวางกลไกเพ่ือบริหารงานตาม MRA-
TP โดยแต่งตั้ง NTPB และ TCPB ในปี 2552 
โดยภาครัฐ เอกชนไดร่้วมสนบัสนุนเงินทุน
ในการบริหารจดัการและมีระบบประเมินท่ีมี
ความพร้อมกระจายอยูท่ัว่ประเทศตั้งแต่ปี 
2547 จึงท าใหด้ าเนินงานรวดเร็วมาก  
2. สร้างความตระหนกัรู้เร่ือง MRA-TP ถึง
แนวคิด หลกัการ กฎระเบียบ ระบบ
ด าเนินงาน โดยตั้งคณะท างานเพ่ือลงพ้ืนท่ี
ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทัว่ประเทศ 
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ตำรำงที ่2.7  (ต่อ) 

 
ประเดน็ ประเทศกมัพูชำ ประเทศอนิโดนีเซีย 

 3. การสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษาท่ีจดั
ฝึกอบรม โดยไดน้ าร่องการใชม้าตรฐาน
สมรรถนะและหลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน และน าไปปรับใชใ้นธุรกิจ 
4. มีการปรับใชม้าตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กบัหลกัสูตรการฝึกอบรมในสถานศึกษาท่ี
เป็นเครือข่ายของกระทรวงการท่องเท่ียว
กมัพชูา เป็นจ านวนมาก 

3. ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดบัคุณภาพ ผา่น
ระบบการประเมินมาตรฐานร่วม 
4. การปรับใชม้าตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กบัหลกัสูตรการฝึกอบรมในประเทศ และ
การพฒันาศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศเพ่ือน าร่อง
ในระบบการศึกษา 

แนว
ปฏิบัตทิี่ด ี

1. การลอ็บบ้ี (Lobby) ภายในภาครัฐบาล 
เพ่ือประสานความร่วมมือกบักระทรวงอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจดัตั้งคณะท างานและการสร้าง
แนวทางน าร่องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
3. การด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้างความมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหน่วยงาน
ต่างๆ 
4. การส่ือสารท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียทราบถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการ
ด าเนินงาน MRA-TP 
5. หาช่องทางในภาครัฐ เอกชน สมาคม และ
สถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู ทรัพยากร 
ตลอดจนสร้างการการรับรู้เร่ือง MRA-TP 
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
6. ออกกฎระเบียบในการบงัคบัใชก้รอบ 
MRA-TP 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือกระจายหนา้ท่ี
รับผิดชอบไปยงัทุกภาคส่วนใหมี้ส่วน
สนบัสนุนการด าเนินงาน 
2. ใชเ้ครือข่ายท่ีมีอยูจ่ากภาคธุรกิจ สมาคม 
สถานศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมต่างๆ มาร่วมสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อ MRA-TP 
3. ก่อตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศข้ึน เพ่ือเป็น
กลไกในการแลกเปล่ียนมาตรฐานสมรรถนะ
และหลกัสูตร 
4. การส่ือสารท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียทราบถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการ
ด าเนินงาน MRA-TP 
5. ใชแ้นวทางการประเมินหลายรูปแบบเพ่ือ
เอ้ือใหร้ะบบการประเมินตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายทั้งผูเ้รียนใน
ระบบและบุคลากรในอุตสาหกรรม 
6. ออกกฎระเบียบในการบงัคบัใชก้รอบ 
MRA-TP 
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ตำรำงที ่2.7  (ต่อ) 

 
ประเดน็ ประเทศกมัพูชำ ประเทศอนิโดนีเซีย 

บริบท กมัพชูาเร่ิมน ามาตรฐานสมรรถนะและ
หลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียนมาปรับ
ใชต้ั้งแต่ท่ีมีการลงนาม MRA-TP ในปี 2554 
และแมว้า่ในระยะเร่ิมตน้ กมัพูชาจะไม่มี
ทรัพยากรในเร่ืองน้ีเลย แต่ไดเ้ร่ิมจดัท าขอ้
กฎหมาย เพ่ือก าหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือ
สนบัสนุนงาน MRA-TP ตลอดจนมีจดัหา
ทรัพยากรและไดก้ระจายกล่องเคร่ืองมือการ
ท่องเท่ียวอาเซียนใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสถาบนั
อาชีวศึกษา 11 แห่ง เพ่ือใชใ้นการฝึกอบรม 

อินโดนีเซียเร่ิมพฒันามาตรฐาน
สมรรถนะหลกัสูตรการฝึกอบรม และ
ก าหนดกรอบคุณสมบติัวิชาชีพใน
ระดบัประเทศ ในช่วงปี 2541-2546 โดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานระหวา่ง
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ซ่ึงอินโดนีเซีย
ไดน้ าแนวคิดจากระบบการฝึกอบรมของ
ตนเอง มาเสนอกบัประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานพฒันามาตรฐาน
สมรรถนะหลกัสูตร และกรอบคุณสมบติั
วิชาชีพในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

จุดเด่นกำร
ด ำเนินงำน
ที่ส ำคัญ 

1. การวางกลไกเพ่ือบริหารงาน MRA-TP มี
จุดเนน้ท่ีการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยไดแ้ต่งตั้ง NTPB และ TCPB ใน
ปี 2554 และรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนให้
จดัตั้งส านกัเลขานุการขบัเคล่ือนงาน MRA-
TP อาทิ การพฒันาระบบจดัการ และ
เผยแพร่ขอ้มลูในเวบ็ไซต ์
2. แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
และองคก์ารระหวา่งประเทศ เพ่ือใหมี้ส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน MRA-TP  
3. การสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษาท่ีจดั
ฝึกอบรม โดยไดน้ าร่องการใชม้าตรฐาน
สมรรถนะและหลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน และน าไปปรับใชใ้นธุรกิจ 
4. มีการปรับใชม้าตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กบัหลกัสูตรการฝึกอบรมในสถานศึกษาท่ี 

1. การวางกลไกเพ่ือบริหารงานตาม MRA-
TP โดยแต่งตั้ง NTPB และ TCPB ในปี 2552 
โดยภาครัฐ เอกชนไดร่้วมสนบัสนุนเงินทุน
ในการบริหารจดัการและมีระบบประเมินท่ีมี
ความพร้อมกระจายอยูท่ัว่ประเทศตั้งแต่ปี 
2547 จึงท าใหด้ าเนินงานรวดเร็วมาก  
2. สร้างความตระหนกัรู้เร่ือง MRA-TP ถึง
แนวคิด หลกัการ กฎระเบียบ ระบบ
ด าเนินงาน โดยตั้งคณะท างานเพ่ือลงพ้ืนท่ี
ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทัว่ประเทศ 
3. ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดบัคุณภาพ ผา่น
ระบบการประเมินมาตรฐานร่วม 
4. การปรับใชม้าตรฐานสมรรถนะอาเซียน
กบัหลกัสูตรการฝึกอบรมในประเทศ และ
การพฒันาศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศเพ่ือน าร่อง 
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ตำรำงที ่2.7  (ต่อ) 

 
ประเดน็ ประเทศกมัพูชำ ประเทศอนิโดนีเซีย 

 เป็นเครือข่ายของกระทรวงการท่องเท่ียว
กมัพชูา เป็นจ านวนมาก 

ในระบบการศึกษา 

แนว
ปฏิบัตทิี่ด ี

1. การลอ็บบ้ี (Lobby) ภายในภาครัฐบาล 
เพ่ือประสานความร่วมมือกบักระทรวงอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจดัตั้งคณะท างานและการสร้าง
แนวทางน าร่องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
3. การด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้างความมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหน่วยงาน
ต่างๆ 
4. การส่ือสารท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียทราบถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการ
ด าเนินงาน MRA-TP 
5. หาช่องทางในภาครัฐ เอกชน สมาคม และ
สถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู ทรัพยากร 
ตลอดจนสร้างการการรับรู้เร่ือง MRA-TP 
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
6. ออกกฎระเบียบในการบงัคบัใชก้รอบ 
MRA-TP 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือกระจายหนา้ท่ี
รับผิดชอบไปยงัทุกภาคส่วนใหมี้ส่วน
สนบัสนุนการด าเนินงาน 
2. ใชเ้ครือข่ายท่ีมีอยูจ่ากภาคธุรกิจ สมาคม 
สถานศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมต่างๆ มาร่วมสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อ MRA-TP 
3. ก่อตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศข้ึน เพ่ือเป็น
กลไกในการแลกเปล่ียนมาตรฐานสมรรถนะ
และหลกัสูตร 
4. การส่ือสารท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียทราบถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการ
ด าเนินงาน MRA-TP 
5. ใชแ้นวทางการประเมินหลายรูปแบบเพ่ือ
เอ้ือใหร้ะบบการประเมินตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายทั้งผูเ้รียนใน
ระบบและบุคลากรในอุตสาหกรรม 
6. ออกกฎระเบียบในการบงัคบัใชก้รอบ 
MRA-TP 
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2.9 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้น ากรอบแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์

เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการติดตามและประเมินผล มาใชใ้นการศึกษาการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.6  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การวเิคราะห์ประเด็นช่องวา่ง และสถานการณ์การด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 

บริบทการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน และการน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัประเทศ 

แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

ขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

ขอ้มูลทุติยภูมิ – การรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์เอกสาร 

ขอ้มูลปฐมภูมิ - การสัมภาษณ์เชิงลึก 



 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

3.1 วธิีกำรวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาบริบท กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน โดยได้ด า เนินการตามระเบียบวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) เพื่อมุ่งคน้หาความจริงสภาพท่ีเป็นอยูโ่ดยธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) และเป็น
การสอบสวนมองภาพรวมรอบดา้นทุกแง่มุม (Holistic Perspective) ของการด าเนินงานตามกรอบ
ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน โดยใช้เทคนิคใน
การศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากวิธีการศึกษาวิจยัขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ นอกจากน้ี 
การวจิยัในคร้ังน้ีพฒันากรอบแนวคิดและทฤษฎี มาจากหลายแนวคิด ประกอบดว้ยการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ การน านโยบายสู่การปฏิบติั การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) และ
แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

การติดตามความคืบหนา้และการเปรียบเทียบการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั เป็นส่วนหน่ึง
ในการประเมินสภาพการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม งานวจิยัฉบบัน้ีจึงมุ่งศึกษาการด าเนินงานของกลไกหลกัในประเทศไทยต่อการขบัเคล่ือน
นโยบายตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
และแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญของการวิธีการวิจัย 
ประกอบดว้ย 1) ระบบขอ้มูล ระบบขอ้มูลเพื่อการติดตามผล มีความส าคญัและจะตอ้งเร่ิมตน้จาก
การก าหนดวา่ขอ้มูลอะไรและประเภทใดท่ีตอ้งการ แลว้จึงน ามาวางแผนในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงควร
จะเลือกใช้ชนิดของข้อมูลว่าเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิ และกรณีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ 
จะตอ้งสร้างเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับขอ้มูลทุติยภูมิตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลก่อนน ามาใช้ 2) ระบบการติดตามผลเป็นการตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือปัญหาอุปสรรค และการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
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พฒันาการปฏิบติังานให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้นการติดตามผลท่ีดี
ควรกระท าเป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อให้ผูบ้ริหารได้ใช้เป็นสารสนเทศในการ
ตดัสินใจ และท่ีส าคญัการรายงานผลควรจะมีความเหมาะสม ชดัเจน  

ขั้นตอนและวธีิการติดตามผลเฉพาะเร่ืองเชิงลึก (In-Depth Monitoring) ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการติดตามผลและก าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนน้ี

จะตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
1) ระบุวตัถุประสงคก์ารติดตามผล โดยปกติการติดตามผลจะมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของผลผลิต/โครงการตามตวัช้ีวดัในการบรรลุ
วตัถุประสงค์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ (2) เพื่อ
ทราบถึงวิธีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของผลผลิต/โครงการ หรือกระบวนการน าส่ง
ผลผลิต (3) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการและขอ้เสนอแนะ 

2) ระบุขอบเขตของการติดตามผลให้ชดัเจน โดยสามารถระบุขอบเขตในลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี (1) ขอบเขตในเร่ืองระยะเวลาการติดตามผล เช่น จะติดตามผลการด าเนินงานและผลการ
ใชจ่้ายงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. .... (2) ขอบเขตในเร่ืองพื้นท่ี (3) ขอบเขต
ในเร่ืองของการปฏิบติังาน โดยระบุเฉพาะประเด็นท่ีตอ้งการติดตามผลให้เฉพาะเจาะจง หรือใน
กรณีท่ีคาดคะเนได้ว่า เม่ือติดตามผลแล้วจะมีปัญหาหรือข้อจ ากัดบางประการท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ก็ให้ระบุขอบเขตไว ้เช่น ขอ้จ ากดัในเร่ืองการแก้ไขปัญหาท่ียงัไม่ไดข้อ้ยุติและอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหน่วยงาน ก็ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่จะไม่รวมถึงการศึกษาปัญหาท่ีเป็น
เร่ืองนโยบายและอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขปัญหา  

3) ศึกษารายละเอียดความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตาม เพื่อก าหนดแนวทางใน
การตั้งค  าถาม ดงัน้ี (1) ก าหนดค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ โดยค านึงถึงขอ้จ ากดัในการ
ตอบค าถาม ความยากง่ายของค าถาม ประเภทของค าถามแบบปลายเปิดหรือปลายปิด อย่างใดจะ
เหมาะสม ระยะเวลาท่ีใช้ถาม และประเด็นส าคญั ค าถามจะตอ้งมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน 
เพื่อให้สามารถตอบค าถามได้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด (2) ผู ้ติดตามผลควรสร้าง
แบบสอบถามไวล่้วงหนา้เพื่อสะดวกในการสอบถามหรือสัมภาษณ์ รวมทั้งตอ้งไม่ตั้งค  าถามวกวน 
ซ ้ าซ้อน (3) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนผูท่ี้จะตอบค าถาม เช่น ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี หรือ
ประชาชนทัว่ไปให้ชดัเจน (4) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการติดตามผล ให้ระบุวา่การติดตาม
ผลมีประโยชน์ในดา้นใดต่อบุคคลใดหรือหน่วยงานใดบา้ง เช่น ผูก้  าหนดนโยบายจะไดรั้บทราบ
สภาพขอ้เทจ็จริง หรือปัญหา อุปสรรค  
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ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บและรวบรวมขอ้มูล เร่ิมจากประสานกบัหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี โดย
ผูติ้ดตามผล จะต้องท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากนั้นจึง
ด าเนินการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสอบถาม หรือสัมภาษณ์ตามแบบท่ีไดจ้ดัเตรียมไวล่้วงหน้า 
โดยตอ้งอธิบายวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา ให้ผูต้อบเกิดความเขา้ใจก่อน 
และมีขอ้ควรระวงั คือไม่ใชว้ธีิการถามท่ีมีลกัษณะช้ีน าผูต้อบ หรือท าให้ผูต้อบเกิดความรู้สึกเชิงลบ 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นคร้ังแรกหรือยงัไม่มี
การเก็บรวบรวมมาก่อน เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบโดยตรงจากแหล่งข้อมูล ตอ้งเก็บขอ้มูลจาก
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ถา้ประชากรท่ีตอ้งการศึกษามีจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ออกมาศึกษาจ านวนหน่ึง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลลกัษณะของประชากรท่ีตอ้งการ และใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูล
โดยการออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์หรือการประชุมกลุ่ม หรือการสังเกต 

ขั้นตอนท่ี 3 การประมวลและวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการประมวลและสรุปผลท่ีไดจ้ากการ
ติดตามอย่างย่อ ซ่ึงตอ้งได้สาระครบถ้วนดงัน้ี 1) ขอ้เท็จจริง และสรุปผลความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน 2) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสาเหตุของปัญหา โดยแยกแยะว่าเป็นปัญหาท่ีเกิด
จากขั้นตอนใดในการด าเนินงาน และเกิดจากสาเหตุใด 3) การวิเคราะห์ขอ้มูล คือการน าขอ้มูล
ภาคสนามท่ีเก็บไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามให้น ามาวิเคราะห์โดย
ใชห้ลกัสถิติค านวณ ตามท่ีผูติ้ดตามผลเห็นวา่เหมาะสม เช่น ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 
พร้อมทั้งอธิบายผล การวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเด็น ตามท่ีระบุไวใ้นตารางวิเคราะห์ขอ้มูล  
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีเก็บไดจ้ากเน้ือเร่ืองของเอกสารต่างๆ การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการ
ประชุมกลุ่ม ให้น ามาแสดงดว้ย พร้อมระบุแหล่งท่ีมา หรือใครเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและหากขอ้มูลท่ีเก็บ
ได ้โดยควรสรุปประเด็นส าคญัเพื่อใชใ้นการอา้งอิงในการเขียนขอ้คน้พบ  

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปขอ้เท็จจริง /ขอ้คน้พบ ปัญหาอุปสรรคและการจดัท าขอ้เสนอแนะ  โดยมี
หลกัการเขียน ขอ้เท็จจริงหรือขอ้คน้พบ ดงัน้ี 1) ขอ้เท็จจริง คือการเขียนเหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือท่ี
เป็นอยูต่ามจริง หรือเป็นเหตุการณ์ ท่ีวินิจฉยัแลว้วา่เป็นจริง ส่วนการเขียนขอ้คน้พบ ตอ้งเขียนให้มี
เน้ือหาสอดคล้องกับกรอบเค้าโครงรายงาน การติดตามผล เช่น วตัถุประสงค์การติดตามผล 
ขอบเขตการติดตามผล โดยใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล  มาวิเคราะห์ร่วมกบัตวัช้ีวดัของกิจกรรมหรือ
กระบวนการน าส่งผลผลิต ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณ 2) การเขียนขอ้คน้พบ ควรเนน้ใน
ประเด็นท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นเขียนตาม
ลกัษณะการเช่ือมโยงปัจจยัน าเขา้ กระบวนการน าส่งผลผลิต ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยแยกแต่ละ
ประเด็นหรือรวมประเด็น หรือใชรู้ปแบบการเขียนท่ีแสดงเป็นแผนภูมิ หรือตารางก็ได ้3) การเขียน
ขอ้คน้พบ ในประเด็นความไม่พร้อมของปัจจยัน าเขา้และความไม่เอ้ือของกระบวนการผลิต จะตอ้ง
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อธิบายเน้ือหาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน/โครงการ
ท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นอนาคตหากไม่ด าเนินการแกไ้ข 4) ปัญหาอุปสรรค การเขียนรายงาน
ควรระบุปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากขอ้คน้พบในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการลงพื้นท่ี สัมภาษณ์
เป็นหลกั 5) การเขียนขอ้เสนอแนะ จะตอ้งเขียนในลกัษณะท่ีแสดงถึงขอ้ท่ีควรระมดัระวงั ขอ้จ ากดั 
และสารสนเทศต่างๆ และตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ท่ีตรงประเด็น และมี
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ซ่ึงกรณีน้ีผูติ้ดตามผลอาจใช้วิธีปรึกษาหารือ 
หรือระดมความเห็นจาก เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีติดตาม โดย
น าความเห็นท่ีไดรั้บในขั้นตอน การรวบรวมขอ้มูลมาประกอบ 

ขั้นตอนท่ี 5 การจดัท าและเสนอรายงานการติดตามผล โดยผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่ ขั้นตอนท่ี 1-4 มาสรุป  

ภาพแสดงขั้นตอนการติดตามผลเฉพาะเร่ืองเชิงลึก ดงัน้ี 

 
 
ภำพที ่3.1  ขั้นตอนการติดตามผลเฉพาะเร่ืองเชิงลึก 
แหล่งทีม่ำ: สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์, 2554. 
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การประเมินผลมีหลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2548) ไดแ้ก่ 

1) การประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ (Ex-Ante/Preliminary Evaluation)  
2) การประเมินผลระหวา่งการด าเนินโครงการ (On-Going Evaluation)  
3) การประเมินผลหลงัด าเนินโครงการ (Ex-Post/Summative Evaluation)  

จากรูปแบบการประเมินผลขา้งตน้ การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดการติดตามความกา้วหน้า 
(Progress Monitoring) เพื่อประเมินผลระหวา่งการด าเนินโครงการ (On-Going Evaluation) น าไปสู่
การสรุปบทเรียนเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานโครงการในลกัษณะเดียวกนัในโอกาส
ต่อไป การพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ดา้นการฝึกอบรม
วชิาชีพ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีสมรรถนะตามกรอบขอ้ตกลงแห่งอาเซียน 

 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
ผูว้ิจยัมีการคดัเลือกประชากรท่ีศึกษาแบบเลือกตวัอย่างแบบหลายกลุ่ม หรือหลายมิติ 

(Dimensional Sampling) โดยท าการแบ่งประชากรท่ีศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ยหรือมิติตามโครงสร้าง
ท่ีศึกษา/ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง (Direct Stake Holder) กบั
ประเด็นการศึกษา ดว้ยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Purposive Sampling) 
จากตวัแทนท่ีเก่ียวข้องโดยตรง จากนั้นจึงใช้วิธีการการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัการแนะน าของหน่วยตวัอยา่งท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแบ่งกลุ่มประชากรท่ีศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ยจ านวน 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มภาคีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบ

ขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัประเทศ
ของไทย จ านวน 27 คน 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษากลไกการด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน พบวา่ อาเซียนก าหนดองคป์ระกอบของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียส าคญัในระดบัประเทศ จ านวน 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (National Tourism Professional Board-NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
การท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Professional Certification Board: TPCB) 

ในกรณีของประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามขอ้ก าหนดภายใตข้้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
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คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน จ านวน 2 คณะ ในปี 2554 ตามค าสั่งกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาท่ี 641/2554 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
(National Tourism Professional Board: NTPB) และค าสั่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ี 
642/2554 เ ร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง  

ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยได้ท าการประมวลองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ งสองชุด และ
แบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 (1) ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 10 หน่วยงาน โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 1) 
ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2) กรมการท่องเท่ียว 3) กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 4) 
กรมการจดัหางาน 5) กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 6) กรมอาเซียน 7) ส านกังานเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 8) ส านกังานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9)  ส า นั ก ง า น
รับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 10)  สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

 (2) ตวัแทนหน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 7 หน่วยงาน โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 1) 
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2) สมาคมโรงแรมไทย 3) สมาคมภตัตาคารไทย 4) 
สมาคมพ่อครัวไทย (สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย) 5) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 6) สมาคม
ไทยบริการท่องเท่ียว 7) สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 

นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงความเก่ียวข้องของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน พบว่า 
นกัวชิาการในภาคการศึกษาและการวจิยั ซ่ึงเป็นตวัแทนจากสถาบนัการศึกษาเป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนจ าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษาในการ
ฝึกอบรมและประเมินบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดมี้
การจา้งสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน และยงัไดมี้การ
ลงนามบนัทึกความเขา้ใจร่วมกนั (Memorandum Of Understanding: MOU) ระหวา่งกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬากับศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเท่ียว (Tourism 
Professional Certification Network) ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษา จ านวน 6 แห่ง เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกนัระหวา่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กบัเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ใน
การด าเนินงานเป็นศูนยก์ลางในการบริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบั ASEAN-MRA ในแต่ละภูมิภาค และ
การขบัเคล่ือนงาน ตลอดจนประสานความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานในและระหวา่งภูมิภาคให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงอาเซียน โดยรายช่ือตวัแทนหน่วยงานสถาบนัการศึกษาและการวิจยั จ านวน 10 
หน่วยงาน ดงัน้ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 3) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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4) สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย และศูนยเ์ครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรการ
ท่องเท่ียว (Tourism Professional Certification Network: TPCN) ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษา
ท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจในแต่ละภูมิภาค รวม 6 ภูมิภาค ไดแ้ก่ 1) วิทยาลยัดุสิตธานี ตวัแทนภาค
กลางและกรุงเทพมหานคร 2) มหาวิทยาลยัพะเยา ตวัแทนภาคเหนือ 3) มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตัวแทนภาคใต้ 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตัวแทนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5) มหาวิทยาลยับูรพา ตวัแทนภาคตะวนัออก และ 6) มหาวิทยาลยันานาชาติ
แสตมฟอร์ด ตวัแทนภาคตะวนัตก 

2) กลุ่มผูแ้ทนท่ีขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนๆ 9 ประเทศ คือ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และเวียดนาม จ านวน 26 คน และผูแ้ทนท่ีท่ีขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลง
ร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
จ านวน 1 คน รวมจ านวน 27 คน  

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการก ากับ ดูแล และ
ติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียว (ASEAN Tourism Professional Monitoring 
Committee: ATPMC) พบว่า ผูแ้ทนระดบัประเทศท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตาม
กรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ใน
ระดับประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน นั้ น คือ ผูแ้ทนจากองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
(National Tourism Organizations) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบใน
คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพด้านท่องเท่ียว จากประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผูว้ิจยัจึงได้คดัเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัของแต่ละประเทศจาก
คณะกรรมการก ากบั ดูแล และติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูแ้ทนองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ ประเทศละ 2-4 คน 
รวมจ านวน 26 คน ซ่ึงขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็น
ตวัแทนจากภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณในการเดินทางไปเก็บขอ้มูล 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายไปยงัหน่วยงานระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็น
ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัในการด าเนินงานภาพรวมในระดับภูมิภาคอาเซียน คือ ผูแ้ทนจากส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซ่ึงเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการก ากบั ดูแล และ
ติดตามประเมินผลบุคลากรวชิาชีพดา้นท่องเท่ียว จ านวน 1 คน 
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อย่างไรก็ดี ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้รูปแบบการวิจยัแบบกรณีศึกษา (Case Study) ซ่ึง
สามารถใหค้  าตอบแก่การวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากการน านโยบายของอาเซียนไปปฏิบติัในแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงใชก้ารศึกษาแบบกรณีศึกษาเพื่อหาค าตอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงจะ
ครอบคลุมถึงบริบท สภาพการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน อนัจะน าไปสู่การคน้หาแนว
ทางการพฒันาและแกไ้ขต่อไป โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการเลือกกรณีศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
จ านวน 5 ประเทศ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Typical-Case Sampling) จากวิธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยค านึงถึงประเภทของแต่ละกรณี (Sampling by Case Type) (ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์, 2553)  
 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพใช้การทบทวนวรรณกรรมจากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ  และ
การวเิคราะห์เน้ือหาจากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structure) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อใชเ้ป็นแนวค าถามปลายเปิดให้กบักบั
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ เพื่อช่วยให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แนวประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  

แบบสัมภาษณ์ (Structured Interview) ใชห้ลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัแบบสอบถาม เพียงแต่มี
ผูอ่้านค าถามใหผู้ต้อบฟัง เม่ือผูต้อบให้ค  าตอบ ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งจดบนัทึกค าตอบแต่ละขอ้ลงในแบบ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์คร้ังน้ีใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หมายถึงการสัมภาษณ์ท่ี
เตรียมการ หรือก าหนดค าถามไวล่้วงหนา้ ในลกัษณะของแบบสัมภาษณ์ และมีค าตอบท่ีก าหนดไว ้
จดัพิมพเ์ป็นแบบฟอร์มเดียวกนั ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งด าเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์จบครบ
หมดทุกขอ้ และตอ้งถามค าถามกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์เหมือนกนัหมดทุกคน การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง หมายถึงการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีแบบก าหนดตายตวั เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หมายถึง
การสัมภาษณ์รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ โดยมีประเด็น หรือแนวทางค าถามกวา้งๆ เพื่อกระตุน้ให้คู่
สนทนาเล่าเร่ืองต่างๆ อยา่งมีเป้าหมาย ลกัษณะค าถามแยกเป็น 1) ค  าถามหลกั ถามตามประเด็นท่ี
ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์2) ค าถามซกั เป็นการถามเพื่อตอ้งการใหผู้ต้อบระบุถึงความคิดเห็น และ
ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัประเด็นนั้นๆ เพื่อจะไดต้อบให้จบประเด็น และเพื่อแสดงให้ผูต้อบ
เห็นวา่ผูส้ัมภาษณ์สนใจต่อความคิดเห็นของผูต้อบ และค าถามติดตาม เป็นการซกัถามต่อเน่ือง ตาม
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สาระ ขยายความนยัส าคญัของส่ิงท่ีไดพู้ดไปแลว้ เพื่อด าเนินการตามเน้ือหาของเร่ืองเป็นการขยาย 
ความตามบริบทของเร่ืองท่ีศึกษา  
 

3.4 กำรด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการวิจัย ท่ีต้องเช่ือมโยงและ
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนอ่ืนๆ ของการวจิยัหรือการติดตามประเมินผล รวมทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา วตัถุประสงคก์รอบแนวคิด สมมติฐาน ตลอดจนวธีิการท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะใช้วิธีการรวบรวม
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดว้ยการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ขอ้มูล สารสนเทศ จาก
ส านักงานเลขาธิการอาเซียน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Review) และการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) รวมไป
ถึงผูต้วัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรอบขอ้ตกลงดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียน โดยเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) หน่วยงานปฏิบติัการโครงการตามนโยบาย
เพื่อพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการดา้นการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้ไดม้าตรฐานและมีสมรรถนะตามกรอบขอ้ตกลงแห่งอาเซียน 2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ 3) 
องคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Organizations) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลบุคลากรวิชาชีพด้าน
ท่องเท่ียว (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) ทั้ง 10 ประเทศ 

การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 แหล่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล .
สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม, 2553) ดงัน้ี 

1) แหล่งปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งก าเนิดโดยตรง คือข้อมูลท่ีเราเก็บ
รวบรวมดว้ยตนเอง เช่นการใชแ้บบสอบถามไปเก็บขอ้มูลเอง 

2) แหล่งทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีผูอ่ื้นไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ เช่น จาก
รายงานต่างๆ ท่ีมีอยู ่จากขอ้มูลส านกังานสถิติหรือฐานขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งเน้นการสัมภาษณ์รายบุคคลส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวนน้อย เพื่อส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดท่ีมีความเฉพาะ 
โครงการ และสถานการณ์ต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ท่ีได้รับและความคาดหวงัท่ีมีต่อโครงการ 
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รวมทั้ งความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินโครงการ กระบวนการ และผลลัพธ์ ตลอดจนความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการท่ีจะใช้เพื่อคน้หาขอ้มูลในประเด็นต่างๆ อย่างลึกซ้ึง จึงช่วยให้
ผูว้ิจยัสามารถเห็นภาพรวมและรายละเอียดในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโครงการ การสัมภาษณ์มีประโยชน์
อย่างมากหากผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลในเชิงรายละเอียดจ านวนมาก ซ่ึงวิธีการส ารวจอ่ืนไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างละเอียดหรือลึกซ้ึงเท่ากับการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการตอบค าถามของผูถู้กสัมภาษณ์มากกวา่การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัท่ีท า
การสัมภาษณ์เชิงลึกจ าเป็นตอ้งมีการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีดีเพื่อให้ผูถู้กสัมภาษณ์ผ่อนคลาย 
และยินดีท่ีจะให้ขอ้มูล โดยใชกิ้ริยาท่าทางท่ีเหมาะสม ให้ความสนใจในค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ 
หลีกเล่ียงการใชค้  าถามปลายปิด (ใช่/ไม่ใช่) รวมถึงค าถามเชิงช้ีน า ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัของการสัมภาษณ์
เชิงลึก คือ ไม่สามารถน าค าตอบท่ีไดไ้ปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์/ปรากฏการณ์อ่ืนๆ โดยทัว่ไป 
เน่ืองจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะด าเนินการโดยมีเป้าหมายท่ีเจาะจงไปยงัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ย 
และไม่ใช่การสุ่ม (Random Sampling)  

กระบวนการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเร่ิมจากการวางแผน การพฒันาเคร่ืองมือวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ Disseminate Findings แหล่งข้อมูลของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมีหลายกลุ่มเป้าหมายท่ีจะช่วยใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ประกอบดว้ย ผู ้
วางนโยบาย (Policy Makers) เจา้หนา้ท่ีโครงการ (Project Staff) และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
(Program Participants) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีสะทอ้นมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมต่อประเด็นท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 
3.5 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพใช้วิธีการประมวลขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ 
(Qualitative Data Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการทบทวน
วรรณกรรม และการสัมภาษณ์ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลใน
ภาคสนาม เพื่อช่วยใหต้อบค าถามการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจนและลึกซ้ึง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Data Analysis) มีวตัถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์ คือ 1) เพื่อการบรรยาย พรรณนา สรุป 2) เพื่อบอกความสัมพันธ์  หรืออธิบาย
ความสัมพนัธ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนั และ 4) เพื่อท านายผลท่ี
จะเกิดข้ึน โดยขอ้มูลท่ีน ามาจดักระท าวิเคราะห์นั้น อาจจะมาจากวิธีการต่างๆ กนัได ้คือ การสังเกต 
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การทดสอบ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การจดบนัทึกจากแหล่งขอ้มูล การตรวจสอบจากรายการ 
การใช้ตวัอย่าง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลโดยตรง หรือการไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากแหล่งท่ีมีผูร่้วมร่วมไว ้
เป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บโดยตรง ความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลเหล่าน้ีจึงข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีมา วิธีการท่ี
แหล่งขอ้มูลนั้นๆ ใช้รวบรวม การจดบนัทึกขอ้มูล การแปลขอ้มูล การเก็บรักษาขอ้มูล และการ
น าเสนอขอ้มูล ตลอดจนวิธีการท่ีใช้จดบนัทึก คดัลอกขอ้มูลของผูใ้ช้ขอ้มูล ขอ้มูลเหล่าน้ีมกัเป็น
ขอ้มูลในอดีตท่ีไม่สามารถรวบรวมไดโ้ดยตรง โดยแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ อาจ
ท าไดโ้ดยการวิเคราะห์เน้ือหา สาระ หรืออาจท าเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแจงนบัจ านวน
หรือการตีออกมาเป็นค่า ซ่ึงแบ่งแนวทางการวิเคราะห์ออกเป็น 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์
เน้ือหา 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลบรรยายภาคสนาม 3) ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีบอกความสัมพนัธ์ และ 4) 
ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเปรียบเทียบ (อุทุมพร จามรมาน, 2531) 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พฒันามาจากการวิเคราะห์เน้ือหาหนงัสือพิมพ ์
โฆษณา วรรณคดี ฯลฯ ตวัอยา่งของการวิเคราะห์เน้ือหา คือ การวิเคราะห์บทสนทนา จ านวน 481 
คร้ังของบุคคลส าคญั การวิเคราะห์ต าราเรียน 427 เล่ม ในวิชาสังคมศึกษา โดยองคป์ระกอบในการ
วิเคราะห์เน้ือหา ประกอบดว้ย 1) เน้ือหาท่ีจะวิเคราะห์ 2) วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์เน้ือหา 3 
ประการ คือ เพื่อสรุป เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพนัธ์ภายใน เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพนัธ์
ภายนอก 3) หน่วยในการวเิคราะห์ 3 ประการ คือ หน่วยจากการสุ่ม หน่วยจากการบนัทึก หน่วยจาก
เน้ือหา ส าหรับวธีิวเิคราะห์เน้ือหามี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การแปลภาษาเป็นขอ้มูล และขั้นท่ี 2 การ
แปลขอ้มูลเป็นตวัเลข 

การวิเคราะห์เน้ือหามีหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ในการจ าแนก เช่น Holsti จ าแนกเป็น 
3 แบบ คือ 1) วเิคราะห์หาลกัษณะของการส่ือความหมาย นัน่คือการวิเคราะห์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค าถามว่า ในสาระต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์เน้ือหาน้ี เป็นเร่ืองอะไร มีความเป็นมา
อยา่งไร และเก่ียวขอ้งกบัใคร 2) การวเิคราะห์เชิงเหตุผล นัน่คือ การวเิคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนผล
จากขอ้มูล 3) การวิเคราะห์ผล นัน่คือวิเคราะห์ผลเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลของการส่ือความหมาย ส่วน 
Krippendroff เสนอการวเิคราะห์เน้ือหาเป็น 6 ประเภท คือ 1) วิเคราะห์เน้ือหาระบบ โดยค านึงถึงวา่ 
เน้ือหาสาระท่ีมุ่งวิเคราะห์นั้นมีองค์ประกอบอะไรบา้ง องค์ประกอบดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร และมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูปความสัมพนัธ์อ่ืนไดบ้า้งหรือไม่ 2) วิเคราะห์เพื่อหา
มาตรฐาน เป็นการวเิคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของสาระเน้ือหาวา่ มีคุณค่ามากนอ้ยเพียงไร หรือเพื่อ
วเิคราะห์วา่เน้ือหาสาระแตกต่างไปจากมาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด 3) วิเคราะห์เน้ือหาดชันีบางอยา่ง 
เช่น ความถ่ีของค า สัญลกัษณ์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นแรงจูงใจของผูเ้ขียน หรือหาดชันีเพื่อให้เห้นความรู้สึก
พอใจ ไม่พอใจต่อเหตุการณ์บางอยา่ง 4) วเิคราะห์เน้ือหาเพื่อกากลุ่มค าแบบต่างๆ เช่น การอา้งอิงถึง
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นายกรัฐมนตรี อาจท าได้โดยต าแหน่ง ยศ ปี สถานท่ี ช่ือ เป็นต้น 5) วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหา
ความหมาย เช่น การสรุปประเด็น การหาสาเหตุและผล การอธิบายพฤติกรรม 6) วิเคราะห์เน้ือหา
เพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อม ท าให้ได้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพื้นท่ีต่อการท านุบ ารุงสภาวะ
แวดลอ้มในพื้นท่ีของตน  

นอกจากน้ี ยงัใช้กระบวนการ Benchmarking ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Qualitative Benchmarking) ซ่ึงจะเป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพใน
การศึกษา เพื่อหาปัจจยัและสร้างความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากการตีความหมายส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก าหนดเกณฑ์เป็นคุณลกัษณะ หรือกระบวนการ PDCA เพื่อ
เปรียบเทียบในดา้นวิธีการด าเนินงาน โดยจะเลือกเทียบเคียงกบัองค์กรท่ีอยู่ในเครือเดียวกนั ดว้ย
การวดัเปรียบเทียบกบัองคก์รตน้แบบท่ีอยูภ่ายในเครือข่ายเดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นขอ้มูลมีวิธีการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะท าให้สามารถระบุปัจจยัแห่งความส าเร็จใน
การด าเนินงานภายใต้บริบทท่ีองค์กรเผชิญอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้ได้ เน่ืองจากปัจจัย
ความส าเร็จจะเป็นตวัก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคตต่อไป และน าไปสู่แนวปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practice) ซ่ึงวิธีการน้ีจะแตกต่างจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Benchmarking) ท่ีเนน้การเปรียบเทียบเพื่อวดัปริมาณ ตวัเลข หรืออตัราส่วนการด าเนินงาน (อารีย ์
แผว้สกุลพนัธ์, 2553) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จะด าเนินการจากขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 
ภายหลงัท่ีมีการรวบรวมเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัครบถว้น
แลว้ โดยจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic 
Induction) จากการพิจารณาลกัษณะร่วมของขอ้มูลท่ีพบจากขอ้ความและการถอดเน้ือความจากผล
การสัมภาษณ์ เพื่อตีความและสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีคน้พบในหลายกรณีมาจดักลุ่มและสรุปเป็น
ขอ้สรุปเชิงนามธรรมในรูปแบบการพรรณนาความ 

ผูว้จิยัมีการควบคุมเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ โดยใชว้ธีิการในการควบคุม ดงัน้ี 
1) การสร้างความคุน้เคยในสนามวิจยั โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในระบบ

การด าเนินงานภายใตห้ัวขอ้การวิจยัท่ีท าการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาคอาเซียน 
โดยในระดับประเทศผู ้วิจ ัยได้มีการประสานงานร่วมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อขับเคล่ือนงานใน
ระดับประเทศของไทย ส่วนในระดับภูมิภาคอาเซียน ผู ้วิจ ัยได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะกรรมการติดตาม ก ากบั และดูแลบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวในระดับอาเซียน ในฐานะ
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ผูแ้ทนองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติ ซ่ึงช่วยในการสร้างความไวว้างใจและท าให้มีความเขา้ใจอยา่ง
ลึกซ้ึงในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2) การใชเ้ทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation Technique) โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การตรวจสอบขอ้มูลโดยใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยพิจารณาจากเวลา สถานท่ี และบุคคล ในการศึกษา
คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้รวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูลสองรูปแบบ จากการสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัสอง
กลุ่มคือ กลุ่มตวัอย่างในระดบับริหาร และกลุ่มตวัอย่างในระดบัปฏิบติัการ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูก
น ามาเช่ือมโยงเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องและความขดัแยง้ในการให้ขอ้มูล หากขอ้มูลมีความ
ขดัแยง้กัน ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยนัให้ข้อสรุป
ดงักล่าวมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี ยงัใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator 
Triangulation) ซ่ึงตรวจสอบโดยใช้ผูเ้ก็บขอ้มูลมากกว่าหน่ึงคนเก็บขอ้มูลประเด็นเดียวกนัเพื่อ
ตรวจสอบวา่เม่ือผูเ้ก็บขอ้มูล หรือผูว้จิยัต่างกนัแลว้ขอ้มูลจะเหมือนกนัหรือไม่ โดยผูว้ิจยัไดข้อความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นผูร่้วมเก็บข้อมูลในระหว่างการศึกษาของผูว้ิจ ัย และน าผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดก่้อนท า
การสรุปประเด็น และการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) ซ่ึงใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี โดยการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารเก็บ
รวบรวมเอกสารเพื่อน ามาซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน ามาซ่ึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ โดยน าขอ้มูลทั้งสองประเภทมาประกอบกันในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษา 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งของแนวทางการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว โดยมีรูปแบบการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
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ภำพที ่3.2  รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
 
 

ก าหนดประเดน็ท่ีจะศึกษา 
 

 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และวเิคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นท่ีจะศึกษาของคู่เปรียบเทียบ 
 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : แนวทางการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียว 



 

บทที ่4 
 

ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยั
เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายจ านวน 54 คน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ
ประชากรท่ีจะศึกษา จากการคดัเลือกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงในภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ สถาบนัการศึกษา ของประเทศไทย จ านวน 27 คน และ
ผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนอีก 9 ประเทศ 1 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ บรูไน 
กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และส านักเลขาธิการ
อาเซียน รวมจ านวน 27 คน โดยไดก้ าหนดรหสัตามหมายเลขผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4.1  การก าหนดรหสัและขอ้มูลผูใ้หก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

1-c1 ไทย ส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ
รักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันา
บุคลากรการท่องเท่ียว 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

2-c2 ไทย ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

หวัหนา้ส านกัพฒันาและส่งเสริม 
ส านกัพฒันาและส่งเสริม 

3-c3 ไทย กรมการท่องเท่ียว หวัหนา้กลุ่มการต่างประเทศ 
4-c4 ไทย กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานการ
เจรจา ส านกัการคา้บริการและ
การลงทุน 

5-c5 ไทย กรมพฒันาฝีมือแรงงาน นกัวชิาการพฒันาฝีมือแรงงาน
ช านาญการ กองยทุธศาสตร์และ
เครือข่ายพฒันาฝีมือแรงงาน 

6-c6 ไทย กรมการจดัหางาน นกัวชิาการแรงงานช านาญการ 
ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว 

7-c7 ไทย กรมอาเซียน นกัการทูตปฏิบติัการ กอง
เศรษฐกิจ 

8-c8 ไทย ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

9-c9 ไทย สมาคมโรงแรมไทย ประธานฝ่ายพฒันาและฝึกอบรม 
10-c10 ไทย สมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 
นายกสมาคม 

11-c11 ไทย สมาคมไทยบริการ
ท่องเท่ียว 

อุปนายกสมาคม 

12-c12 ไทย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 

อุปนายกสมาคม 

13-c13 ไทย สมาคมภตัตาคารไทย นายกสมาคม 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

14-c14 ไทย สมาคมพอ่ครัวไทย 
(สมาคมเชฟประเทศไทย) 

นายกสมาคม 

15-c15 ไทย สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ประธานสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

16-c16 ไทย สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ นกัวชิาการมาตรฐานอาชีพ / 
หวัหนา้ผูต้รวจประเมิน 

17-c17 ไทย สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย   

ผูอ้  านวยการวจิยัดา้นการพฒันา
แรงงาน 

18-c18 ไทย วทิยาลยัดุสิตธานี ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
19-c19 ไทย มหาวทิยาลยัพะเยา อาจารยป์ระจ า 
20-c20 ไทย มหาวทิยาลยัสงขลา-

นครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
รองศาสตราจารย/์อาจารยป์ระจ า 

21-c21 ไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อาจารยป์ระจ า  
22-c22 ไทย มหาวทิยาลยับูรพา อาจารยป์ระจ า 
23-c23 ไทย มหาวทิยาลยันานาชาติ     

แสตมฟอร์ด 
อาจารยป์ระจ า 

24-c24 ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หวัหนา้โครงการพฒันาระบบ
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะ
ของบุคลากรท่ีประกอบวชิาชีพ
ท่องเท่ียวตามมาตรฐานขอ้ตกลง
ร่วมอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals-MRA) 

25-c25 ไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมตลาดวิจยั 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

26-c26 ไทย มหาวทิยาลยักรุงเทพ ผูแ้ทนโครงการอบรมและ
ทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทัว่
ประเทศ 

27-c27 กมัพชูา Cambodian National 
Committee for Tourism 
Professionals Secretariat 

Secretariat of Cambodian 
National Committee for 
Tourism Professionals  

28-c28 กมัพชูา Cambodian National 
Committee for Tourism 
Professionals Secretariat 

Chief of Cooperation, Planning, 
Legal, and Information Division 

29-c29 กมัพชูา Ministry of Tourism Deputy Director of Personnel 
Human Resource Development 
Department 

30-c30 กมัพชูา Ministry of Tourism Deputy Director of Training 
Department 

31-c31 อินโดนีเซีย ASEAN Secretariat Technical Officer for Tourism 
32-c32 อินโดนีเซีย Ministry of Tourism and 

Creative Economy 
Chair of ASEAN Tourism 
Professionals Monitoring 
Committee 

33-c33 อินโดนีเซีย Ministry of Tourism and 
Creative Economy 

Head of Competency Center 

34-c34 อินโดนีเซีย Ministry of Tourism Staff to Deputy Assistant for 
Human Resources of Tourism 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

35-c35 ลาว Ministry of Information, 
Culture and Tourism 

Deputy Director of International 
Cooperation Department 

36-c36 ลาว Ministry of Information, 
Culture and Tourism 

Director Training Tourism 

37-c37 สิงคโปร์ Singapore Tourism Board Assistant Director of Planning 
and International Relation 

38-c38 สิงคโปร์ Singapore Workforce 
Development Agency 

Assistant Director of Skull 
Development Division 

39-c39 เวยีดนาม Vietnam National 
Administration of Tourism 
(Ministry of Culture, 
Sports and Tourism) 

Deputy Director General, 
International Cooperation 
Department/ Head of Vietnam 
Tourism Certification Board 
Office 

40-c40 เวยีดนาม Vietnam National 
Administration of Tourism 
(Ministry of Culture, 
Sports and Tourism) 

Officer, Personnel and 
Organization Department 

41-c41 บรูไน Ministry of Industry and 
Primary Resources 

Tourism Officer 

42-c42 บรูไน Ministry of Industry and 
Primary Resources 

Tourism Officer 

43-c43 อินโดนีเซีย Ministry of Tourism and 
Creative Economy 

Secretary of Resource 
Development Agency for 
Tourism and Creative Economy 
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ตำรำงที ่4.1  (ต่อ) 
 

หมำยเลขผู้ให้
สัมภำษณ์-กำร
ก ำหนดรหัส 

ประเทศ หน่วยงำน ต ำแหน่ง 

44-c44 ลาว Ministry of Information, 
Culture and Tourism 

Director General of Tourism 
Development Department 

45-c45 ลาว Ministry of Information, 
Culture and Tourism 

Deputy Director of Tourism and 
Planning and Development 
Division 

46-c46 มาเลเซีย Ministry of Tourism and 
Culture 

Senior Principal Assistant 
Secretary 

47-c47 มาเลเซีย Ministry of Tourism and 
Culture 

Assistant Secretary 

48-c48 เมียนมา Ministry of Hotels and 
Tourism 

Director General 

49-c49 เมียนมา Ministry of Hotels and 
Tourism 

Deputy Director of International 
and ASEAN Cooperation 

50-c50 ฟิลิปปินส์ Department of Tourism Chief, Policy Formulation and 
Evacuation Division 

51-c51 ฟิลิปปินส์ Department of Tourism OIC, Standards Development 
Division 

52-c52 สิงคโปร์ Singapore Tourism Board Manager, Planning and 
International Relations 

53-c53 เวยีดนาม Vietnam National 
Administration of Tourism 

Official of International 
Cooperation Department   

54-c54 ไทย ส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

นกัจดัการงานทัว่ไป กองการ
ต่างประเทศ 
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จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการด าเนินงานวิจยัท่ีไดก้  าหนด ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์
และน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บริบทการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์และประเด็นช่องว่างในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

ส่วนท่ี 3 แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

โดยรายละเอียดของส่วนท่ี 1 ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการแยกประเด็นใน
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย 1) ประเด็นดา้นบริบทการด าเนินงานของ
ประชาคมอาเซียนเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัภูมิภาค (Regional Level) และ 2) บริบท
การด าเนินงานของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ จ านวน 5 ประเทศ ซ่ึงใช้เป็น
กรณีศึกษา ในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ (National Level) 
 

4.1 ผลกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กำรศึกษำบริบทกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว
อำเซียน 

 
4.1.1 บริบทกำรด ำเนินงำนของประชำคมอำเซียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน

ตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวชิำชีพกำรท่องเที่ยวอำเซียน
ในระดับภูมิภำค (Regional Level) 

อาเซียนไดด้ าเนินการจดัท าขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-
TP) ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงฯ คือ การอ านวยความสะดวกให้การเคล่ือนยา้ยบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวสามารถเกิดข้ึนได้จริงในภูมิภาคอาเซียน ทั้ งยงัเป็นประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะส าหรับ
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บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว และเป็นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือและการพฒันาศกัยภาพของ
วชิาชีพการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัเอง 

ความส าคญัในการอ านวยความสะดวกให้มีการเคล่ือนยา้ยผูป้ระกอบวิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวและแรงงานฝีมือไดอ้ยา่งเสรีตามขอ้ก าหนดของอาเซียน โดยขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบั
ใชต่้อเม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการภายในของแต่ละประเทศ
ท่ีรับผิดชอบในการก ากบั ติดตามผลการยกระดบัสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว ออก
ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรส าหรับผูอ้บรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพการท่องเท่ียว 32 ต  าแหน่งงาน ซ่ึงคณะกรรมการท่ีไดมี้การก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
ร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติัวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ถือเป็นกลไกการด าเนินงานหลกัตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าว แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดับประเทศ มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board: 
NTPB) และคณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (tourism Professional Certification 
Board: TPCB) และ 2) ระดบัภูมิภาคอาเซียน มีคณะกรรมการจ านวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการ
ติดตาม ก ากบัและดูแลบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional 
Monitoring Committee: ATPMC)  

โดยมีรายละเอียดดา้นองคป์ระกอบ และการก าหนดขอบเขตปฏิบติังาน ดงัน้ี 
1) คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism 

Professional Board: NTPB) ประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท าหน้าท่ีให้ความรู้
ความเขา้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั MRA-TP ให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในประเทศของตน 
ตลอดจนพฒันา ก ากบั และติดตามผลการยกระดบัสมรรถนะบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (ASEAN Common 
Competency for Tourism Professional: ACCSTP) 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ ดงัน้ี 
(1) สร้างจิตส านึกและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ตกลงฯ 
(2) ส่งเสริม ปรับปรุง คงไว ้ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะร่วม

ส าหรับบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวและหลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
(3) อ านวยความสะดวกการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัการ 

ประเมินหลกัเกณฑร์ะบบ คู่มือ และส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงฯ 
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(4) รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานต่อองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
ซ่ึงรวมทั้งการด าเนินการในกรณีต่างๆ ท่ีไดรั้บการเสนอจากคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียน และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

(5) ก าหนดและปรับปรุงกลไกท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการตามขอ้ตกลง
น้ี 

(6) อ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและการ
พฒันาภาคการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้ว โดยปรับปรุงหลกัสูตรและสมรรถนะด้านการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาค และ/หรือสากลใหก้ลมกลืน 

(7) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กรการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

2) คณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (Tourism Professional 
Certification Board: TPCB) ประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท าหนา้ท่ีประเมินและข้ึน
ทะเบียน หรือยกเลิกทะเบียนบุคลากรวิชาชีการท่องเท่ียวระดับชาติท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
วชิาชีพการท่องเท่ียวในประเทศของตน และข้ึนทะเบียนในระดบัอาเซียนดว้ย ให้สามารถท างานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได ้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) ดงัน้ี 

(1) ประเมินคุณสมบติั และ/หรือ สมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

(2) ออกวุฒิบตัรให้แก่บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบติัและ/หรือ
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

(3) พฒันา ด าเนินการตามกระบวนการและคงไวซ่ึ้งทะเบียนของบุคลากร
วชิาชีพการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการรับรองคุณวุฒิแลว้ และโอกาสต าแหน่งงานต่างๆ ในระบบการข้ึน
ทะเบียนวชิาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 

(3) แจง้คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียวโดยทนัที ในกรณีท่ี
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวต่างชาติขาดคุณสมบติัท่ีจะประกอบวิชาชีพบริการในประเทศนั้นๆ 
อีกต่อไป หรือละเมิดมาตรฐานดา้นจริยธรรม วชิาชีพ และดา้นเทคนิค 

3) คณะกรรมการติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN 
Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานดา้น
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การท่องเท่ียวในระดบัชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (National Tourism Organizations: NTOs) 
และคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board: 
NTPB) เพื่อท าหน้าท่ีให้นโยบาย ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional: ACCSTP) และ
หลกัสูตรร่วมดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum) ของทุกประเทศ
สมาชิกในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามเร่ืองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน ดงัน้ี 

(1) รายงานความคืบหนา้ของการด าเนินงานภาพรวมในระดบัภูมิภาคต่อองคก์ร
การท่องเท่ียวแห่งชาติของแต่ละประเทศ 

(2) ก าหนด และปรับปรุงกลไกท่ีจ าเป็น เพื่อจะสามารถด าเนินตามขอ้ตกลงฯ 
(3) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กรการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
นอกจากน้ี ส านักเลขาธิการอาเซียนได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการ

ฝึกอบรมและหลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย The ASEAN-Australia Development 
Cooperation Program (AADCP) ในการจดัท าส่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผูท้  าการฝึกอบรม ซ่ึง
ประกอบด้วย คู่มือข้อแนะน าเบ้ืองต้นส าหรับผูท้  าการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจต่อกล่อง
เคร่ืองมือ การจดัฝึกอบรมและระบบการประเมินตามหลกัสมรรถนะ (Competency-Based Training 
and Assessment System) ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการจริงในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน และได้
พฒันาหลกัสูตรร่วมดา้นการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum 
(CATC) ประกอบดว้ย มาตรฐานสมรรถนะ จ านวน 242 รูปแบบภายใตก้ลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและบริการ ได้แก่ แผนกแม่บา้น (Housekeeping) แผนกตอ้นรับส่วนหน้า (Front 
Office) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage 
Services) แผนกธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Agency) แผนกปฏิบติัการธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Operation) 

 
ส านกัเลขาธิการอาเซียนไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการ
พฒันาระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย The ASEAN-Australia Development 
Cooperation Program (AADCP) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดร่้วมกนัด าเนินการ
พฒันากรอบคุณสมบติัและกล่องเคร่ืองมือส าหรับหลกัสูตรการท่องเท่ียวและ
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มาตรฐานสมรรถนะ ตลอดจนการฝึกอบรมผูส้อนและผูป้ระเมิน โดยเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีจะช่วยให้ผูส้อนและผูป้ระเมิน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
วชิาชีพการท่องเท่ียว และผูส้นใจ สามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนใน 6 สาขา
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนกแม่บา้น (Housekeeping) แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front 
Office) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food & Beverage Services) แผนกธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Agency) แผนก
ปฏิบติัการธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Operation) โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนน ากรอบคุณสมบติัร่วมและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานตาม MRA-
TP ไปปรับปรุงระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรบ การประเมิน และให้การ
รับรองตามขอ้ก าหนดของ MRA-TP ต่อไป (c-31) 

 
ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดท าส่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผูท้  าการฝึกอบรม ซ่ึง

ประกอบด้วย คู่มือข้อแนะน าเบ้ืองต้นส าหรับผูท้  าการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจต่อกล่อง
เคร่ืองมือ การจดัฝึกอบรมและระบบการประเมินตามหลกัสมรรถนะ (Competency-Based Training 
and Assessment System) ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการจริงในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงพฒันา
หลกัสูตรร่วมดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC) 
ประกอบด้วย มาตรฐานสมรรถนะ จ านวน 242 รูปแบบภายใตก้ลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ ไดแ้ก่ แผนกแม่บา้น (Housekeeping) แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) 
แผนกประกอบอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Services) 
แผนกธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Agency) แผนกปฏิบติัการธุรกิจท่องเท่ียว (Tour Operation) นอกจากน้ี 
หลกัสูตรดา้นการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน จะมีการด าเนินการผ่านระบบท่ีส าคญั 2 ระบบ คือ การ
ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Training: CBT) และการประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Assessment: CBA) ซ่ึงจะช่วยเตรียมความพร้อมของนกัเรียน
นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเท่ียว และผูส้นใจในการก้าวสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการในภูมิภาคอาเซียน 
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4.1.2 บริบทกำรด ำเนินงำนของประเทศไทย และประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ จ ำนวน 5 
ประเทศ ซ่ึงใช้เป็นกรณีศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลง
ร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวในระดับประเทศ 
(National Level) 
4.1.2.1 บริบทการด าเนินงานของประเทศไทย ในการขับเคล่ือนนโยบายการ

ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

 1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดด้ าเนินการสนบัสนุนให้มีการด าเนินการ

ตาม MRA-TP ซ่ึงมอบหมายให้ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรการท่องเท่ียวเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั เพื่อด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งปี 2552-2559 
จากนั้นจึงไดยุ้บเลิกภารกิจของสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว และโอนภารกิจดงักล่าวให้
กรมการท่องเท่ียว โดยกองพฒันามาตรฐานบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว 
(TPCB) เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจดา้นการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว
ให้สอดรับกบัข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 
นอกจากน้ี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬายงัมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบติัและ
สมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว อีก 1 คณะ และมีการแต่งตั้งคณะท างานร่างกฎหมาย
เพื่ออนุวตัรการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อเป็นการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงฯ อย่างครบถว้นในฐานะประเทศสมาชิก และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

ไทยเป็นประเทศท่ีมีการด า เนินงานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนตามหลังประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนในหลายๆ 
ประเด็น ตั้งแต่การลงนามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน และการน านโยบายตามขอ้ตกลงดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอยา่งล่าชา้ แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคญัของไทยท่ียงัมีไม่มากนัก โดยเฉพาะการผลกัดนัให้เกิดกลไกการด าเนินงาน
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ต่างๆ ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ภาคเอกชนและสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสถาบนัการศึกษาได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีล่าชา้ และไม่กระจายการมีส่วนร่วมกบั
ทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคและครอบคลุม โดยในปัจจุบนั ไทยยงัไม่มีไดอ้นุวตัการกฎหมายตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าว ส่งผลให้เกิดความชะงกังนัในการบงัคบัใชก้รอบขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย เดิมเป็นหน้าท่ีของกรม

แรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยได้เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือปี 2512 โดยใช้หลกัเกณฑ์การจดัแบ่ง
หมวดหมู่ และก าหนดรหัสตามการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (International Standard 
Classification of Occupations: ISCO) ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor 
Organization: ILO) เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บสถิติดา้นแรงงานและเปรียบเทียบขอ้มูลกบันานา
ประเทศไดอ้ยา่งเป็นสากล  

ปัจจุบันการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย) เป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงแรงงานโดยกรมการจดัหางานเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการจดัท าข้อมูลและ
ก าหนดรหสัหมวดหมู่อาชีพตามหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการจดัประเภทมาตรฐานสากล 

นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เสนอให้มีการ
จดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบนัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพท าหน้าท่ีพฒันาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล การรับรององค์การท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
รวมถึงเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเก่ียวกบัระบบคุณวฒิุวชิาชีพและมาตรฐานอาชีพของไทย 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (TPCB) ไดก้ าหนด
คุณสมบติัของหน่วยงานท่ีจะเขา้รับรองเป็นศูนยอ์บรม (Training Center) และศูนย์ประเมิน 
(Assessment Center) เรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไดรั้บการรับรองเป็นศูนยอ์บรม 
(Training Center) และศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 ส่วน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้รับการรับรองเป็นศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) เม่ือวนัท่ี 5 
กนัยายน 2557 
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4.1.2.2 บริบทการด าเนินงานของประเทศกัมพูชา ในการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
กระทรวงการท่องเท่ียวกมัพูชา (Ministry of Tourism) ไดจ้ดัตั้งส านกังาน

เลขาธิการคณะกรรมการดา้นวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ Secretariat of National Committee for 
Tourism Professionals (NCTP) ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2553 เพื่อเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน โดย
คณะกรรมการ NCTP มาจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย กระทรวงการท่องเท่ียว 
(Ministry of Tourism) ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา (Ministry of Education, Youth, and Sports) กระทรวง
แรงงานและอาชีวศึกษา (Ministry of Ministry of Labor and Vocational Training) กระทรวง
เศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and Finance) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of 
Interior) กระทรวงวฒันธรรมและศิลปกรรม (Ministry of Culture and Fine Arts) สถาบนัฝึกอบรม
ดา้นการท่องเท่ียว (Tourism Training Schools) และสมาคมการท่องเท่ียว (Tourism Associations) 
ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการดา้นวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

รัฐบาลกมัพชูาไดใ้ห้ความส าคญัในการด าเนินการตามตามขอ้ตกลงยอมรับ
ร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียนอย่างมาก โดยมีการด าเนินการท่ี
ส าคัญคือ การจัดตั้ งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (National 
Committee for Tourism Professionals Secretariat Office) ข้ึนเพื่อขบัเคล่ือนงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน และไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการระยะ 5 
ปี (National Committee for Tourism Professionals Action Plan 2011-2015) ข้ึนเพื่อผลกัดนั
โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวและพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอนด้านการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพท่องเท่ียวระดับ
ภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งไดน้ าร่องสนบัสนุนการใช้คู่มือ/กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox) ของอาเซียนใน
สถาบนัการเรียนการสอนดา้นการท่องเท่ียว 
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3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
กมัพูชาได้ใช้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งกมัพูชา (Cambodia Qualification 

Framework: CQF) เป็นกรอบคุณสมบติัวิชาชีพของประเทศ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อท าการจดักลุ่ม
อาชีพ ตามระดับและเกณฑ์ท่ีว ัดจากผลการเรียนรู้ เพื่อก าหนดเส้นทางอาชีพในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของบุคลากรวิชาชีพทั้งภายในประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน และเป็นการ
ยกระดบัการฝึกอบรมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด โดยอิงกบัมาตรฐานระดบัชาติและ
ระดบัภูมิภาค 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
กมัพูชามีคณะกรรมการฝึกอบรมแห่งชาติ (National Training Board) และ

จดัตั้งส านกังานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติดา้นวชิาชีพท่องเท่ียวข้ึน เพื่อรับผิดชอบภารกิจใน
การฝึกอบรมและการประเมิน โดยแบ่งอ านาจหน้าท่ีเป็น 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ 1) ส่วนงานประเมิน
มาตรฐาน 2) ส่วนงานแผน/กฎหมาย และข้อมูลข่าวสาร และ 3) ส่วนงานบริหารงานทั่วไป 
ทรัพยากร มนุษยแ์ละการเงิน 

4.1.2.3 บริบทการด าเนินงานของประเทศอินโดนีเซีย ในการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
กระทรวงการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Ministry of Tourism and 

Creative Economy) เป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินการหลกั นอกจากน้ี อินโดนีเซียยงัรับบทบาทผูน้ า
ของกรอบความร่วมมืออาเซียน คือเป็นประธานคณะท างานเฉพาะกิจด้านทรัพยากรมนุษยข์อง
อาเซียน (ASEAN Technical Task Force on Manpower) และเป็นประธานคณะกรรมการก ากบั
ติดตามวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee) 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

นบัตั้งแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัใน
คุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน รัฐบาลอินโดนีเซียไดใ้ห้ความส าคญัในการ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงอยา่งมาก และประเทศอินโดนีเซียถือเป็นพลงัส าคญัและมีความโดดเด่นใน
การขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียนเป็นอยา่งยิ่ง อีก
ทั้งเป็นท่ีทราบกันดีว่า ส านักงานเลขาธิการอาเซียนนั้นก็ตั้ งอยู่ในประเทศน้ี จึงท าให้ประเทศ
อินโดนีเซียมีความโดดเด่นและประสบผลส าเร็จ ตลอดจนมีความกา้วหน้าในการน านโยบายตาม
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ขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปปฏิบติัให้เกิดผล
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
อินโดนีเซียมีหลักสูตรการท่องเท่ียว มาตรฐานสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์

กรอบคุณสมบติัท่ีพึงประสงคซ่ึ์งเป็นไปตามมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียน (ACCSTP, CATC และ 
RQFSRS) และมีสถาบนัการศึกษาดา้นการท่องเท่ียวของรัฐบาล หรือ Sekolah Tinggi Pariwisata 
(School of Tourism) ณ เมือง Bandung, Bali, Makassar และ Medan รวมถึงสถาบนัการศึกษาดา้น
การท่องเท่ียวของเอกชน และธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม ท่ีให้การสนบัสนุนและเขา้ร่วมกบักระทรวง
การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอย่างดี เพื่อสร้างขอ้มูลท่ีได้มาตรฐานและระบบการ
รับรองคุณวฒิุท่ีเป็นระดบัชั้น โดยในช่วงปี 2541-2546 อินโดนีเซียเร่ิมพฒันามาตรฐานสมรรถนะท่ี
พึงประสงคแ์ห่งชาติ (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia: SKKNI) หลกัสูตรแห่งชาติ 
และกรอบคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงรวมถึงด้านการท่องเท่ียวด้วย โดยการด าเนินงานดงักล่าว
ไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อการพฒันา
ทกัษะ (Indonesia Australia Partnership for Skills Development: IAPSD)  

นอกจากน้ี อินโดนีเซียมีส่วนร่วมอย่างมากในการพฒันาความร่วมมือเพื่อ
การยอมรับร่วมเก่ียวกบัทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MRA-Regional Resources) ซ่ึงมีการ
ยืน่เสนอมาตรฐานทกัษะวชิาชีพส าหรับการท่องเท่ียวใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาเพื่อใชเ้ป็น
พื้นฐานในการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
อินโดนีเซียไดป้ระสบความส าเร็จในใชร้ะบบการประเมินหลายรูปแบบเพื่อ

แก้ไขขอ้จ ากดัของระบบ โดยเปิดโอกาสสถาบนัการศึกษาท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศได้ร่วมท า
หน้าท่ี และจัดให้มีการเทียบคุณสมบัติทั้ งจากผู ้ส าเร็จการศึกษาในระบบการศึกษา และผู ้มี
ประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการอยู่แลว้ โดยการผสมผสาน
แนวคิดภายในประเทศดา้นมาตรฐานสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ส าหรับการท่องเท่ียวและหลกัสูตร
ด้านการท่องเท่ียวให้เขา้กับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาเซียน ได้แก่ ACCSTP และ CATC 
ตวัอยา่งเช่น แบบฝึกหดัการท าแผนท่ีหรือการฝึกท าขั้นตอน/กระบวนการ (Mapping Exercise) ในปี 
2552 ไดน้ าเน้ือหามากกว่าร้อยละ 80 ของ ACCSTP และ CATC มาเขา้คู่กบัระบบมาตรฐาน
สมรรถนะดา้นการท่องเท่ียวของอินโดนีเซีย การทบทวนหลกัสูตรในปี 2012 ของสถานศึกษา STP 
Bandung แสดงให้เห็นวา่มีการสอดคลอ้งเขา้คู่กนัถึง 94% ในบทบาทหนา้ท่ีของงานใน 36 หน่วย
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สมรรถนะ ส่งผลให้เกิดความเขา้ใจท่ีแข็งแกร่งและการน าขอ้มูลระดบัภูมิภาคไปใช้ ตวัอย่างเช่น 
ศูนยแ์ห่ง ความเป็นเลิศอย่าง STP Bandung ไดพ้ฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียว
ใหม่ๆ โดยยึดตามหลกัของ CATC และเป็นหน่วยงานน าร่องเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง
ปัจจุบนั 

4.1.2.4 บริบทการด าเนินงานของประเทศลาว ในการขับเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
ลาวไดด้ าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ 

(NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (TPCB) เป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกนั โดยมีกระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม และการท่องเท่ียว (Ministry of Information, Culture, 
and Tourism) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัในการด าเนินงานขบัเคล่ือนกระบวนการตามขอ้ตกลง
ร่วมคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน โดยคณะกรรมการชุดน้ีประกอบดว้ย 3 ภาค
ส่วนหลกั ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบนัการศึกษา 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

ลาวให้ความส าคญัอยา่งมากในแผนการวิจยัส ารวจและจดัอนัดบัความตอ้ง
ในการเขา้รับการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน ทั้ง 32 ต  าแหน่งงาน เพื่อด าเนินการ
ผลิตผูส้อนตน้แบบระดับประเทศ (National Trainer) และ ผูป้ระเมินตน้แบบระดับประเทศ 
(National Assessor) ใหต้รงตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ลาวมีเพียงระบบคุณสมบัติของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเชิง

เทคนิค (Technical and Vocational Education and Training System: TVET) โดยแบ่งเป็นระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง แต่ยงัไม่มีระบบการก าหนด
มาตรฐานวชิาชีพ 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
ลาวมีนโยบายยุบรวมหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศ 

โดยได้รวมหน่วยงานการท่องเท่ียวเขา้กบักระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม เม่ือในปี 2447 ท าให้
กระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม และการท่องเท่ียว ท่ีเป็นหน่วยงานด าเนินการ ขบัเคล่ือนตาม
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ขอ้ตกลง MRA on TP อยูใ่นระยะปรับโครงสร้าง มีการโยกยา้ย บุคลากรให้เหมาะสม จึงท าให้การ
ด าเนินงานดงักล่าวล่าชา้ 

4.1.2.5 บริบทการด าเนินงานของประเทศสิงคโปร์ ในการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
สิงคโปร์มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

สิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั โดยมีบุคลากรในหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบดูแลการด าเนินงานตามกรอบ MRA on TP เป็นผูด้  าเนินการ 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

พบวา่หน่วยงานของรัฐในประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ไดใ้ห้ความส าคญัหรือมี
ความ กระตือรือร้นในการพฒันาบุคลากรในประเทศตนตามกรอบ ขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัใน
คุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน เท่าใดนกั เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์มีความ
มั่นใจและเช่ือว่ามาตรฐานการศึกษาตลอดจนความสามารถของบุคลากรใน ประเทศน้ีมีขีด
ความสามารถสูงและสามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดใ้นระดบัโลกทั้งในเร่ืองของทกัษะการ
ท างานและความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพช่ือ (Workforce Skills 

Qualifications: WSQ) ไวเ้ป็นขอ้บงัคบัในประเทศของตนอยูแ่ลว้ และ Singapore Tourism Board 
กล่าวว่าคุณภาพของ WSQ ได้รับการรับรองให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน หรือ เทียบเท่ากบั
หนงัสือรับรองท่ีคณะผูม้อบคุณวุฒิในระดบันานาชาติและระดบัประเทศออกให้ โดย WSQ เป็น 
ระบบรับรองคุณวุฒิแห่งชาติท่ีผ่านการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินและรับรองบุคคลในด้าน
ความสามารถท่ีบริษทัตอ้งการในผูท่ี้อาจจะมาเป็นลูกจา้งเพื่อสนับสนุนการพฒันาก าลงัคนของ
สิงคโปร์ เป็นระบบท่ีสามารถท าให้อุตสาหกรรมมีความเป็นมืออาชีพและพฒันาการเคล่ือนยา้ย
แรงงานช่วยกระดุน้ให้คน จดัการอาชีพและความกา้วหนา้ของตนเองได ้ช่วยผูว้า่จา้งในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และท าให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจของตน และช่วยผูใ้ห้การ
ฝึกอบรมในการใหก้ารฝึกอบรมท่ีไดม้าตรฐาน โดยมาตรฐานสมรรถนะและหลกัสูตรจะระบุทกัษะ 
ความสามารถ และเจตคติท่ีจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและบรรยายระดบัท่ีใชไ้ดข้อง
การปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผลจากการออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมและระบบการประเมิน ซ่ึงสะทอ้น
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ทกัษะท่ีมี และวางรากฐานส าหรับการฝึกอบรมแบบอิงหนา้ท่ี การเติบโตในเส้นทางอาชีพ และการ
รับรองทกัษะ มาตรฐานสมรรถนะ นอกจากน้ี ศูนยฝึ์กอบรมมีการจดัระเบียบโดยแบ่งออกเป็น
ระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บการรับรองในระดบัชาติ 7 ระดบั ตั้งแต่ประกาศนียบตัรไปจนถึงอนุปริญญา 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
สิงคโปร์มีผูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมและประเมิน คือ องค์กรฝึกอบรมท่ี

ได้รับการอนุมติัจากหน่วยงานพฒันาก าลังแรงงานของสิงคโปร์ (Singapore Workforce 
Development Agency) นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัมีสภาคณะกรรมการทักษะวิชาชีพและการ
ฝึกอบรม (Industry Skills and Training Council) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลเร่ืองทกัษะ
วิชาชีพด้านต่างๆและการฝึกอบรม โดยมีตวัแทนจากผูป้ระกอบการซ่ึงได้แก่นายจา้ง สมาคม
กิจการ องคก์รฝึกอบรมและสหภาพต่างๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ประเทศสิงคโปร์จะถือว่าเป็นองค์กรฝึกอบรมท่ีได้รับการอนุมติัต่อเม่ือ
ไดรั้บการรับรองว่า เป็นองค์กรท่ีให้การฝึกอบรมและผ่านการประเมินตามมาตรฐานของกรอบ
คุณสมบติัฝีมือแรงงานของสิงคโปร์ (Singapore Workforce Skills Qualifications: WSQ) ซ่ึง
สิงคโปร์ก าหนดคุณสมบติัของหน่วยงานท่ีจะมาเป็นองคก์รฝึกอบรมวา่จะตอ้งผา่นการอนุมติัตาม
มาตรฐาน WSQ ซ่ึงเกณฑคุ์ณสมบติั ไดแ้ก่ 1) ประเภทของ ATO ท่ีองคก์รนั้นๆ มีความประสงคท่ี์
จะเป็น 2) กรอบ WSQ ส าหรับวิชาท่ีองค์กรของท่านมีความประสงค์ท่ีจะเป็ดสอน 3) องค์กร
จะตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนดคุณสมบติั โดยการจะท าให้องค์กรฝึกอบรมเป็นองค์กรท่ี
ผา่นการอนุมติั (Approved Training Organization หรือ ATO) ตามมาตรฐาน WSQ สามารถท าได้
ใน 3 ลกัษณะ คือ 1) ATO for public หรือศูนยฝึ์กอบรมสาธารณะ 2) ATO for Public and 
Organization หรือศูนยฝึ์กอบรมสาธารณะและเฉพาะองคก์ร และ 3) ATO for Organization หรือ
ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะองคก์ร โดยเน้ือหาการพฒันาทกัษะและการเพิ่มความสามารถในการท างาน
ของ WSQ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความสามารถด้านอาชีพ ความสามารถด้าน
อุตสาหกรรม และความสามารถพื้นฐาน เป็นระบบท่ีเหมาะกบัการน าไปใช้งานจริงและคน
สามารถเข้าถึงและมีก าลังในการจะใช้ระบบได้โดย ระบบดังกล่าวมีการแบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็นส่วนๆ แยกกนั และมีใบรับรองความส าเร็จส าหรับแต่ละส่วน 

ส าหรับผูอ้อกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพต าแหน่งต่างๆ คือองค์กร
ฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติั จากหน่วยพฒันาก าลงัคนของสิงคโปร์หรือกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
โดยองค์กรฝึกอบรมเหล่าน้ีจะไดรั้บการอนุมติัตามมาตรฐาน WSQ ให้สามารถท าหนา้ท่ีให้การ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรวิชาชีพหรือต าแหน่ง ต่างๆและการประเมินความสามารถตามกรอบของ 
WSQ กล่าวคือองคก์รฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติั จากหน่วยพฒันาก าลงัคนของสิงคโปร์เป็นทั้งผู ้
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อบรมและประเมิน จากนั้ นหน่วยพัฒนาก าลังคนของ สิงคโปร์ (Singapore Workforce 
Development Agency หรือ WDA) ท าหนา้ท่ีอนุมติัองคก์รฝึกอบรมตามมาตรฐาน WSQ และช่วย
องค์กรฝึกอบรมออกแบบหลกัสูตรและการประเมินท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงจะสามารถลดคาใช้จ่ายใน
การด าเนินการและลดค่าใช้จ่ายเร่ืองก าลงัคนท่ีต้องใช้ในการ ออกใบประกาศหรือใบรับรอง
วิชาชีพหรือคุณวุฒิและประสานงานต่างๆ ตลอดจนการส่งมอบ ใบรับรองคุณวุฒิท่ีเป็นฉบบั
สมบูรณ์แก่ผูรั้บการฝึกอบรม 

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ให้ความส าคญักับ WSQ ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเน่ืองจากได้มาตรฐานทั้งสากลและท้องถ่ิน โดยมีกรอบรับรองคุณภาพหลายกรอบ
รองรับกรอบเหล่าน้ีซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวงการอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ว่าเป็นกรอบท่ีพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัของก าลงัคนของสิงคโปร์แต่ละกรอบมี คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองทักษะอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมส าหรับการจัดการคุณภาพของ การท างานใน
อุตสาหกรรม คณะกรรมการแต่ละคณะมีการจดัท าแผนผงัความสามารถประเภทต่างๆท่ี ตอ้งมีใน
อุตสาหกรรม ก าหนดมาตรฐานความสามารถและหลกัสูตร ก าหนดคุณวฒิุระดบัต่างๆ 

นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัมีคณะกรรมการทักษะวิชาชีพและการฝึกอบรม 
(Industry Skills and Training Council) ซ่ึงไตรั้บการแต่งตั้งให้รับผิดขอบแต่ละกรอบของ WSQ ท า
หนา้ท่ี ผลกัดนัการพฒันามาตรฐานทกัษะ กลวิธการประเมินและหลกัสูตรฝึกอบรมรวมทั้งรับรอง
ความ น่าเช่ือถือของทั้งหมดน้ีดว้ย นอกจากน้ีสมาชิกในคณะกรรมการร่วมมือกนัในการระบุทกัษะ
ท่ีตอ้งมี ส าหรับกิจการหรือวิชาชีพต่างๆ และร่วมพฒันา WSQ ท่ีมีความเฉพาะทางกิจการหรือ
วิชาชีพต่างๆ และจะมีการทบทวนผลลพัธ์การเรียนเพื่อท าให้แน่ใจไดว้า่กรอบ WSQ ยงัคงมีความ
ทนัสมยัและ เก่ียวขอ้งกบัการท างานจริง โดยส่ิงท่ีคณะกรรมการแต่ละคณะตอ้งจดัท าและก าหนด
เพื่อการรับรองมาตรฐาน WSQ ความสามารถทางอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงประเภทของทกัษะท่ี
จ าเป็นในอุตสาหกรรม ซ่ึงจ าแนก ไดด้งัน้ี 1) ทกัษะลูกจา้ง 2) ทกัษะและความรู้ทางอาชีพ 3) ทกัษะ
และความรู้ทางอุตสาหกรรม 

4.1.2.6 บริบทการด าเนินงานของประเทศเวียดนาม ในการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวใน
ระดบัประเทศ 

1) หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
คณะกรรมการ NTPB และคณะกรรมการ TPCB ท่ีไดจ้ดัตั้งโดยกระทรวง

วฒันธรรม กีฬาและท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม เรียกวา่ Vietnam Tourism Certification Board 
(VTCB) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นทั้งคณะกรรมการ NTPB and TPCB ทั้งน้ีคณะกรรมการ Vietnam 
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Tourism Certification Board (VTCB) นั้น ประกอบไปดว้ยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ 
องคก์ารบริหารการท่องเท่ียวแห่งชาติของเวียดนาม (Vietnam National Administration) กรมการ
ฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน คนพิการ และสวสัดิการสังคม (Department of 
Vocational Training, Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs) สมาคมท่องเท่ียวเวียดนาม 
(Vietnam Tourism Association) สถาบนัการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรม สถาบนัวิจยั และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว 

2) การให้ความส าคญัในการน าขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความส าคญัในการด าเนินการตามขอ้ตกลงยอมรับ
ร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน ในด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียวแห่งอาเซียนใหก้บัทุกภาคส่วนในประเทศ โดยเฉพาะในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยงัไม่มี
การจดัตั้งระบบการด าเนินงานและการบงัคบัใช้กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของ
บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 

3) ระบบมาตรฐานวชิาชีพท่องเท่ียวภายในประเทศ 
เวียดนามมีการร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัโลกท่ีไดพ้ฒันามาตรฐานวิชาชีพ

ดา้นการท่องเท่ียวข้ึนมา โดยเรียกมาตรฐานน้ีวา่ Vietnam Tourism Occupational Skills Standards 
(VTOS) ซ่ึงมาตรฐาน VTOS น้ีไดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นแนวคิดและงบประมาณจาก European 
Union หรือ EU และกระทรวงวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม ร่วมกบั 
กระทรวงแรงงานของเวยีดนามน ามาตรฐานท่ี EU ก าหนดข้ึนน้ีมาจดัท าและยกระดบัมาตรฐานของ
ประเทศ 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและการประเมิน 
เวียดนามยงัไม่มีการจดัตั้งระบบและผูรั้บผิดชอบเพื่อการฝึกอบรมและการ

ประเมิน แต่อยา่งไรก็ตามเวียดนามไดก้ าหนดให้สถาบนัการศึกษาท่ีจะมีการฝึกบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมให้เป็นไปตาม มาตรฐาน VTOS ซ่ึงกระทรวงวฒันธรรมกีฬา
และท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม (MCST) ไดมี้การเผยแพร่และท าให้คนในชาติรู้จกัมาตรฐาน 
VTOS ดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 2) การจดัแถลงข่าว 3) การออก
รายการโทรทศัน์ และ 4) ประชาสัมพนัธ์ทาง Website และช่องทางอ่ืนๆ 
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4.2 ผลกำรวเิครำะห์เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเด็น
ช่องว่ำงในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับ
คุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวอำเซียนของประเทศไทยและประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

 
จากการด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบวา่ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน

ตามตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกมีความเหมือนและความแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลให้เกิดช่องว่างจากการด าเนินการ
ดงักล่าว ทั้งน้ี สามารถจดักลุ่มเป็นประเด็นปัญหาได ้ดงัน้ี 

 
4.2.1 กลไกคณะกรรมกำรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (NTPB) และคณะกรรมกำร

รับรองคุณวุฒิวชิำชีพแห่งชำติ (TCPB) 
จากการรวบรวมขอ้มูลด้านการจดัตั้งกลไกคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ 

และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา่ มีผลลพัธ์การ
ด าเนินงานของแต่ละประเทศท่ีตอบสนองต่อการน ากลไกทั้งสองไปสู่การปฏิบติัมีความแตกต่าง 
และหลากหลาย ทั้งในเชิงการแต่งตั้งองคป์ระกอบและการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

อินโดนีเซียและกมัพชูาเป็นสองประเทศท่ีมีแสดงถึงความกระตือรือร้นในการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการจดัตั้ งและเร่ิมด าเนินกิจกรรมของทั้งสองคณะกรรมการฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี พบว่า 
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ มีความก้าวหน้าในด้านการจดัตั้ งคณะกรรมการวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ แต่ในแง่ของการด าเนินงาน
จริง กลับมีความแตกต่างกันอย่างมาก เน่ืองมาจากบางประเทศมีการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการ ส่วนบางประเทศ มีการมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานใกลเ้คียง
กันอยู่แล้วเป็นผูรั้บผิดชอบไปเลย อย่างไรก็ดี ยงัพบข้อมูลท่ีน่าสนใจอีกว่า กัมพูชาได้จัดตั้ ง
ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุด และยงัไดว้างแผนปฏิบติัการระยะ 5 ปี ให้กบั
การขบัเคล่ือนงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
อาเซียน ส่วนเวียดนามและลาวเป็นประเทศท่ีมีการจดัตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีล่าช้า แต่บรูไนยงัไม่มี
การด าเนินการเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุด ซ่ึงจะส่งผลต่อความล่าชา้ในการบงัคบัใชก้รอบ
ความร่วมมือตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน
ของทุกประเทศต่อไป เน่ืองจากข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
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ท่องเท่ียวอาเซียนจะมีผลบงัคบัใช้ เม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนไดด้ าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการ
วชิาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ และคณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ  

ซ่ึงช่องว่างท่ีเกิดข้ึนในประเด็นกลไกคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ และ
คณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ อยูท่ี่การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบนัยงั
มีความล่าชา้ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานจากกลไกคณะกรรมการสองชุดน้ี 

 
4.2.2 กำรบังคับใช้กรอบควำมร่วมมือตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติ

บุคลำกรวชิำชีพกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
ในบางประเทศสมาชิกอาเซียนไดมี้การการบงัคบัใชก้รอบความร่วมมือตามขอ้ตกลงร่วมวา่

ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงการจดัตั้งส านกั
เลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) จะช่วยให้การบงัคบัใชก้รอบความ
ร่วมมือตามขอ้ตกลงดงักล่าวในระดบัประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการท างานของส านกั
เลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วม
วา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงจะผลกัดนัให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนปรับปรุงกรอบการก ากับดูแล และการมีส่วนร่วมในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนอยา่ง ยกเวน้บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ท่ียงัไม่
มีการบงัคบัใชก้รอบความร่วมมือตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

 บรูไนเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด การด าเนินการเพื่อบงัคบัใช้
กรอบความร่วมมือตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
อาเซียนเป็นไปอยา่งล่าชา้ แต่อยา่งไรก็ตามในอนาคตบรูไนอาจตระหนกัไดว้า่ การท่องเท่ียวจะเป็น
ทั้งอุตสาหกรรมท่ีมีความย ัง่ยนื และสายงาน/วชิาชีพท่ีมีคุณค่า  

 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาสิงคโปร์ไดรั้บความนิยมทางการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวไดส้ร้าง
ความเติบโตให้กบัเมือง และพฒันาไปสู่จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวแทนท่ีจะเป็นจุดแวะพกั
หรือแหล่งช็อปป้ิงในระยะเวลาสั้ นๆ ในอดีต แต่ปัจจุบนัสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีร ่ ารวย และยงัให้
ความส าคญักบัการเป็นประเทศท่ีเนน้การท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัไดใ้ห้ความส าคญักบั
การฝึกอบรมการท่องเท่ียวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัการน าเขา้แรงงาน
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ด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงในอนาคต สิงคโปร์จะตระหนักได้ว่า  ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนแสดงถึงโอกาสท่ีดีในการมีส่วนร่วมของประเทศ
สมาชิกท่ีจะมีโอกาสในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา ฝึกอบรมให้แรงงานท่ีจะเข้ามาท างานใน
ประเทศของตนมีศกัยภาพตามท่ีต้องการ ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาความไม่เพียงพอในด้านการผลิต
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวของสิงคโปร์เขา้สู่ตลาดแรงงานภายในประเทศ 

ส าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศสุดท้ายท่ีมีการลงนามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ท าให้ประเทศไทยมีส่ิงท่ีตอ้งเร่งด าเนินการให้
ทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกอ่ืน 

 
4.2.3 กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อน

กำรด ำเนิน งำนตำม MRA-TP 
จากการศึกษา พบว่า มีหน่วยงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ อย่างน้อย 3-4 กระทรวง ท่ี

จะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งในการผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัประเทศ ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีมีช่ือเรียก 
สังกัด และอ านาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศสมาชิก ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานหลกัประกอบดว้ย หน่วยงาน/กระทรวงดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงาน/
กระทรวงดา้นการศึกษา หน่วยงาน/กระทรวงดา้นแรงงาน  

อย่างไรก็ดี พบว่า หน่วยงานหลักเหล่าน้ียงัไม่มีการด าเนินงานอย่างบูรณาการเพื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายตามข้อตกลงร่วมกันเท่าใดนัก สาเหตุของความไม่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานเท่าท่ีควรมาจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยงานยงัไม่ชดัเจนท่ีจะมาผลกัดนั
การด าเนินงานน้ีร่วมกนั ตลอดจนภาระหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนจากการด าเนินงานน้ีไม่ใช่ผลประโยชน์โดย
ตรงท่ีแต่ละหน่วยงานจะไดรั้บ จึงจ าเป็นตอ้งมีการประกาศใชก้ฎระเบียบ อ านาจหนา้ท่ี หรือจดัตั้ง
คณะท างานข้ึน เพื่อผลกัดนัใหมี้การด าเนินการร่วมกนัอยา่งจริงจงัต่อไป 

 
4.2.4 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ของกล่องเคร่ืองมือด้ำนกำร

ท่องเทีย่วอำเซียน 
อาเซียนได้พัฒนากล่องเคร่ืองมือด้านการท่องเท่ียวอาเซียนข้ึนส าหรับใช้ฝึกอบรม

มาตรฐานสมรรถนะจ านวน 242 มาตรฐานสมรรถนะ ใน 6 สาขาอาชีพ 32 ต  าแหน่งงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ โดยแต่ละกล่องเคร่ืองมือจะมีชุดความรู้ดา้นการฝึกอบรม
และการประเมิน ซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะโดยเฉพาะ ซ่ึง
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ประกอบดว้ยคู่มือผูรั้บการฝึกอบรม แนวทางการจดัฝึกอบรมส าหรับผูฝึ้กอบรม คู่มือการประเมิน 
และเอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน  

กล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนจึงเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและ
การประเมิน ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ช่วยให้ผูฝึ้กอบรมสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เน้ือหาการเรียนการสอนท่ีมุ่งตอบโจทยต์ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ นอกจากน้ี กล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนยงัเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ี
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละอาชีพไวด้ว้ย ซ่ึง
จะช่วยลดช่องวา่งดา้นทกัษาการส่ือสารภาษาองักฤษของบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน หาก
ผูฝึ้กอบรมน ากล่องเคร่ืองมือน้ีไปใชง้าน 

ทั้งน้ี พบว่า ผูแ้ทนองค์กรการท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ 
สะท้อนภาพระดับความรับรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ของกล่องเคร่ืองมือด้านการ
ท่องเท่ียวอาเซียนในประเทศยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า จึงตอ้งเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการ
ใชป้ระโยชน์ของกล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนดา้น
การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
4.2.5 กำรตระหนักรู้ต่อ MRA-TP ทั้งในเชิงแนวคิด หลกักำร และประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
การท่ีจะด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ

ท่องเท่ียวอาเซียนให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้น ส่ิงส าคญัแรก คือ การได้รับการยอมรับจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในประเทศสมาชิกอาเซียน หลายองคป์ระกอบ
ตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนจะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือในการขบัเคล่ือนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างกวา้งขวาง ดงันั้นแลว้ ขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนจึงตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งมีทศันคติเชิงบวกต่อการด าเนินงาน  

ทั้งน้ี พบวา่ ผูแ้ทนองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้สดงความ
กงัวลใจต่อความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศของตน ท่ีมีต่อขอ้ตกลง
ร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงระดบั
ความรับรู้นั้นยงัมีอยู่อย่างจ ากัดในระดับท่ีต ่า ท าให้คนส่วนใหญ่ยงัมองไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าว นบัเป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้เกิด
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การรับรู้ต่อขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ทั้งใน
เชิงแนวคิด หลกัการ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

 
4.2.6 กำรฝึกอบรมมำตรฐำนสมรรถนะในสถำบันกำรศึกษำ และอำชีวศึกษำ 
การจดัฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะดา้นการท่องเท่ียวในสถาบนัการศึกษา และอาชีวศึกษา 

จะช่วยให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะตามทกัษะและความรู้เพื่อท าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานในระดับท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ การจดัฝึกอบรมมาตรฐาน
สมรรถนะจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการฝึกอบรมใหน้กัเรียนหรือผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานการท างานอยูใ่นระดบัความสามารถท่ีนายจา้งตอ้งการหรือสูงกวา่ ในกรณีของภาคการ
ท่องเท่ียว ระดบัความสามารถก าหนดไวจ้ะแสดงให้เห็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียว/ลูกคา้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ หากความคาดหวงัของ
ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองในระดบัท่ีมากกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ผูใ้ห้บริการหรือบุคลากรการท่องเท่ียว
นั้น ก็มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จไดสู้ง 

การจดัฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ  เป็นเร่ืองเก่ียวกับความสามารถในการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียว และเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมให้มีความรู้ท่ีจ  าเป็น
ในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

การจดัฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ ไดแ้ทรกซึมอยูใ่นหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แลว้ ส าหรับต าแหน่งงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีหลาย
ต าแหน่งงานท่ีก าหนดว่า ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาหรือสูงกว่านั้น และก็มีหลายต าแหน่งท่ี
ก าหนดให้ผูส้มคัรต้องจบการศึกษาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  แต่การจดัฝึกอบรม
มาตรฐานสมรรถนะตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
อาเซียนจะช่วยเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไม่ไดจ้บการศึกษาดา้นการท่องเท่ียวในระดบัต่างๆ หรือผูป้ระกอบ
อาชีพอ่ืนท่ีมีความสนใจจะเขา้ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สามารถเขา้รับการฝึกอบรมและ
หากผ่านการประเมินก็จะสามารถน าใบรับรองน้ีเขา้สมคัรงานกบัภาคธุรกิจในประเทศสมาชิก
อาเซียนได ้
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4.2.7 ทกัษะกำรส่ือสำรภำษำองักฤษเพือ่กำรท่องเทีย่ว 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีจะใช้ในการส่ือสาร แมว้่าภาษาองักฤษจะไม่ใช่เพียงภาษา

เดียวท่ีใชใ้นการส่ือสารในดา้นการท่องเท่ียว แต่ภาษาองักฤษไดรั้บการก าหนดให้เป็นภาษากลาง
ของอาเซียน ดงันั้นแลว้ บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้น
การส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนทุกวนั 

ส าหรับในประเทศสมาชิกอาเซียน บรูไนและสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเล็กท่ีสุดของ
ภูมิภาคมีช่องวา่งในประเด็นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากการท่ีสิงคโปร์ก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนบรูไนไดจ้ดัระบบการศึกษาให้
ใชภ้าษาองักฤษเป็นพื้นฐาน ประกอบกบัประชาชนชาวบรูไนมีการใชภ้าษาองักฤษอยา่งกวา้งขวาง
ในชีวติประจ าวนั 

ในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ นอกเหนือจากสองประเทศขา้งตน้ กลบัประสบกบัปัญหา
ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว โดยเฉพาะพื้นท่ีท่องเท่ียวนอกเมืองหลวงและเมือง
ท่องเท่ียวหลกั ท่ีภาษาองักฤษกลายเป็นอุปสรรคส าคญัระหว่างผูใ้ห้บริการและนกัท่องเท่ียว แต่
อย่างไรก็ดี พบว่า ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวประเทศ
ฟิลิปปินส์อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ประเทศสมาชิกท่ีเหลือดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยยงัพบว่า การเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่ยงัคงใช้ภาษาทอ้งถ่ินหรือภาษาประจ าชาตินั้นๆ ในการจดัการ
เรียนการสอน ส่งผลใหก้ารน ากล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียวไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
4.2.8 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียวควรมีการติดตั้งในสถาบัน

ฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม และมีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และพร้อมท่ี
ต่อการใช้งานเสมอ เพื่อเอ้ือต่อเรียนรู้ของผู ้เรียน ให้สามารถฝึกอบรมได้อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ  

ส่ิงอ านวยความสะดวกการฝึกอบรมการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วน
ใหญ่มีคุณภาพไม่ดี จากมาตรฐานการก่อสร้างท่ีไม่ดี และไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมและ
เสียหายก่อนเวลาอนัสมควร สาเหตุท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวอยู่
ในสภาพท่ีไม่ดีเหล่าน้ี เป็นผลมาจากการขาดเงินทุนในหลายประเทศสมาชิก 
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ในบางประเทศสมาชิกอาเซียน มีการสนบัสนุนของรัฐบาลในการจดัหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการฝึกอบรมส าหรับภาคการท่องเท่ียว แต่ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ยงั
ไม่ได้ตระหนกัว่าการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและอนาคต ในบาง
กรณี ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ตระหนกัถึงคุณค่าของการท่องเท่ียว แต่ยงัไม่ทราบวา่การฝึกอบรมท่ี
มีคุณภาพนั้น มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้  

ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในองค์ประกอบส าคัญของแผนการฝึกอบรมการท่องเท่ียว คือ การ
ก าหนดความตอ้งการในการพฒันาสถานท่ีในการฝึกอบรม และจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมีสภาพพร้อมใชง้านและเหมาะแก่การใชเ้พื่อจดัการเรียนการสอน 

 
4.2.9 กำรดึงดูดและรักษำให้ผู้ฝึกอบรมทีม่ีควำมเหมำะสมอยู่ในระบบกำรฝึกอบรม 
การเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา และการฝึกอบรม ควรจดัโดยผูฝึ้กสอนท่ีเหมาะสม

ซ่ึงควรจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การท่ีจะ
เตรียมบุคคลากรท่ีเหมาะสมนั้น ควรคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในวิชาชีพและประสบ
ความส าเร็จ โดยมีความช านาญจากงานนั้นๆ มาแลว้หลายปี  

อยา่งไรก็ดี กลบัพบปัญหาจากการท่ีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในงานต่างๆ กลบัไป่
สนใจท่ีจะเปล่ียนบทบาทของตนมาเป็นผูฝึ้กอบรม เม่ือบุคลากรมีความช านาญและข้ึนสู่ระดบัการ
บริหารข้ึนไปแลว้ ก็จะคงอยู่ในธุรกิจนั้นๆ ต่อไป เน่ืองจากผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีสูง ท า
ใหไ้ม่สนใจท่ีจะเขา้มาอยูใ่นระบบการศึกษา เพื่อท าการฝึกอบรมให้กบัผูอ่ื้น จึงถือเป็นความทา้ทาย
ส าคญัในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีมาท าหนา้ท่ีผูฝึ้กอบรมดา้นวชิาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 

ถึงแมว้่าจะมีผูฝึ้กอบรมด้านการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมมากมายในระบบการฝึกอบรมใน
ขณะน้ี แต่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรับความทา้ทายในการฝึกอบรมบุคลากรจ านวนมากในอนาคตท่ี
จ าเป็นต่อการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในเกือบทุกประเทศ
อาเซียน 

ยิ่งไปว่านั้น การฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ยงัมีความแตกต่างกันไปในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเทศบรูไนและสิงคโปร์ ซ่ึงมีทศันคติ
ต่อบุคคลท่ีท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือว่าต ่ าต้อย เป็นผลให้ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในสองประเทศเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงจากการท างานใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาเป็นผูฝึ้กอบรมไดน้อ้ยลงไปอีก  
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4.2.10 กำรยกระดับบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้มีสถำนะควำมเป็นวิชำชีพและมี
เส้นทำงกำรเติบโตในสำขำอำชีพทีชั่ดเจน 

ในบางประเทศสมาชิกอาเซียน อาชีพดา้นการท่องเท่ียวถูกมองว่าเป็นอาชีพในระดบัล่าง 
โดยต าแหน่งเหล่าน้ีมีไวส้ าหรับรองรับผูท่ี้ไม่มีทางเลือกในการเขา้ท างานในอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ 
แล้ว ส่งผลให้การศึกษาด้านการท่องเท่ียวและบริการกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายของนักเรียน 
นักศึกษา ดังนั้นแล้ว ทศันคติท่ีมีต่อวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวจึงกลายเป็นปัญหาส าคญัในการ
ยกระดบัใหก้ารยกระดบับุคลากรดา้นการท่องเท่ียว ให้มีสถานะความเป็นวิชาชีพและมีเส้นทางการ
เติบโตในสาขาอาชีพท่ีชดัเจน ปัญหาน้ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงในประเทศสิงคโปร์และบรูไน เม่ือสภาพ
เศรษฐกิจถูกขบัเคล่ือนโดยอุตสาหกรรมหลกัอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ท่ี
คน้พบจากการสัมภาษณ์ไว ้ดงัน้ี 

1) ปัญหา อุปสรรคของไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ด าเนินการสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม 

MRA-TP ซ่ึงมอบหมายให้ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรการท่องเท่ียวเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวขอ้งในระหว่างปี 2552-2559 จากนั้นจึงได้
ยุบเลิกภารกิจของสถาบันพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว และโอนภารกิจดังกล่าวให้กรมการ
ท่องเท่ียว โดยกองพฒันามาตรฐานบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 อนัเป็นผลมาจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้
อนุมติัโครงสร้างใหม่ให้สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวยา้ยไปสังกดักรมการท่องเท่ียว โดย
เป็นการยา้ยเฉพาะภารกิจ ไม่รวมบุคลากรท่ีปฏิบติังาน นับเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
องคาพยพในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ของไทย ทั้งน้ี ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ไดแ้สดงทศันะไวด้งัน้ี 
“ในระหว่างการเปล่ียนผา่นโครงสร้างของสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว ให้สถาบนัพฒันา
บุคลากรการท่องเท่ียวอยู่ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไปก่อน เพื่อให้
งานด าเนินต่อไปได ้ก่อนท่ีกรมการท่องเท่ียวจะมีแผนงานรองรับ” (c1) 
 

การท่ีกรมการท่องเท่ียวรับภารกิจการด าเนินงาน MRA-TP ต่อจากกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง จากการส่งมอบงานท่ียงัคงมี
ความคลุมเครือในหลายประเด็น และการอนุวติัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เดิมก็
ด าเนินการไดล่้าชา้แลว้ ก็มีความล่าชา้ไปจากก าหนดการเดิมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี (c3) 
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ไดส่้งผลให้
เกิดความไปต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน กบัทั้งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบใหม่ ก็ท  า
ให้นโยบายของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการด าเนินงานในประเด็นดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปดว้ย เน่ืองจากมี
การเปล่ียนแปลงทั้งผูบ้ริหารท่ีบงัคบับญัชา และผูป้ฏิบติังาน โดยปัญหาท่ียิ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน คือ ความล่าชา้
ในการอนุวติัการกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลให้ยิ่งเกิดช่องวา่งในการบงัคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลง
ร่วมวา่ดว้ยการยอมรับบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนมากยิง่ข้ึน 

นอกจากปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานรับผิดชอบหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หน่วยงาน ผูบ้ริหาร และบุคลากรแลว้ ยงัพบว่า สาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีวางแผนการด าเนินงานไว ้มีสาเหตุมาจากการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ
ต่อการขบัเคล่ือนนโยบาย ซ่ึงสะทอ้นจากงบประมาณท่ีประมาณการเพื่อเสนอขอในการด าเนินการ
โครงการตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ของ
ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2559 รวมทั้งส้ิน 
864.183 ลา้นบาท โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดรั้บจดัสรรจากส านกังบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการโครงการตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
อาเซียน ในระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2559 รวมทั้งส้ิน 526.621 ลา้นบาท ท าให้การด าเนินการ
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียนไม่เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บมีจ านวนนอ้ย
กวา่ท่ีไดว้างแผนไว ้ 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากการก าหนดตวัช้ีวดัของยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาระบบการ
บริหารจัดการ และสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ี
ก าหนดใหต้วัช้ีวดั คือ ร้อยละความพึงพอใจในการพฒันาบุคลากรตามกรอบอาเซียน นั้น ควรมีการ
ก าหนดให้ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ีตอบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ีมีความชัดเจน และควรก าหนด
ตวัช้ีวดัรายโครงการ เพื่อตอบสนองต่อการวดัประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ได้ชดัเจนและตรงวตัถุประสงค์ มากกว่าการวดัร้อยละความพึงพอใจในการพฒันาบุคลากรตาม
กรอบอาเซียน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายยงัไม่ชดัเจน และการฝึกอบรมตามระบบท่ีก าหนดไวน้ั้นยงั
ไม่เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั 
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นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งของไทย ทั้ง
ภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา เพื่อประมวลสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
ของไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ ยงัไม่มีความเหมาะสม ขาดการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะประเด็นท่ีภาคเอกชนตอ้งการผลกัดนั 

 
...การคดัเลือกองคป์ระกอบคณะกรรมการในชุดต่างๆ ยงัไม่ครอบคลุม และการ
ก าหนดประเด็น วาระการประชุม ถูกผกูขาดโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
สมาคมเป็นเพียงเสมือนหมากท่ีภาครัฐตอ้งการให้เขา้ไปร่วมรับฟังให้ครบองค์
ประชุมเท่านั้น ภาคเอกชนไม่สามารถให้ความเห็นอะไรได้มากนัก จึงไม่เห็น
ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุม... (c14) 
 

“...กลไกคณะกรรมการทั้งสองคณะ ยงัมีบทบาท อ านาจ หนา้ท่ีท่ียงัไม่เหมาะสม 
ควรมีความปรับเปล่ียน เพื่อการด าเนินงานท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน...” (c10) 

(2) ขาดการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนให้ทราบโดยทั่วไป โดยเฉพาะแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ผูท่ี้ทราบขอ้มูลยงัจ ากดัเฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้น “...ปัจจุบนั
สาธารณชนยงัไม่รู้จกั MRA-TP มากนกั เห็นควรเพิ่มขอ้มูลต่างๆลงในเวบ็ไซต์ให้มากท่ีสุด เช่น 
การอธิบายถึงศพัทต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และควรมีการอพัเดทขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัท่ีสุด รวมไปถึงควร
จดัใหมี้กระดาน ถาม-ตอบ ในเวบ็ไซตด์ว้ย…” (c15) 

(3) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่ืองการใช้ใบประกาศนียบัตรรับรอง
สมรรถนะบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน “...ยงัไม่ทราบถึงขั้นตอนสุดทา้ย โดยเฉพาะวิธีการ
น าใบประกาศนียบตัรไปใช.้.. (c14) 

(4) ขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลคุณสมบติัของหน่วยงานท่ีจะสมคัรเป็นหน่วย
ฝึกอบรม หรือหน่วยประเมิน “...สถานศึกษามีความพร้อมแลว้ ขาดแต่เพียงการประกาศเง่ือนไขใน
การเขา้ร่วมจดัฝึกอบรมและการประเมิน...” (c20) 

(5) เกิดความสับสนในเร่ืองของหลักสูตรสมรรถนะฯ เน่ืองจากกระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ต่างมีหลักสูตรสมรรถนะ
มาตรฐาน “…มีหลายหน่วยงานต่างท าหลกัสูตรข้ึนมา หากมี MRA-TP แลว้จะใชข้องท่ีใด...” (c5) 
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(6) การกระจายกล่องเคร่ืองมือด้านการท่องเท่ียวอาเซียนไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งยงัไม่ครอบคลุม “...การเผยแพร่และกระจายกล่องเคร่ืองมือ เพื่อให้หน่วยงานภาคเอกชน 
และสถาบนัการศึกษาน าไปใชป้ระโยชน์ ยงัไม่ทัว่ถึง...” (c8) 

(7) มีความกงัวลเร่ืองการแข่งขนักบัแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 
หากมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานเกิดข้ึน เน่ืองจากแรงงานไทยยงัขาดทกัษะในดา้นภาษาองักฤษ 

 
...ส่ิงท่ีกงัวลประการหน่ึงคือ ทกัษะภาษาองักฤษของนักเรียนนักศึกษา รวมถึง
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของไทย ท่ียงัเป็นปัญหาในการส่ือสาร อยา่งไรก็ดี 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดมี้การกระตุน้เตือนเด็กท่ีจะจบการศึกษาให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการพฒันาภาษาของตนเอง และอาศยัสถานการณ์แวดลอ้ม
เป็นตวับีบให้เกิดการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา แต่ทั้งน้ี ตอ้งข้ึนอยูก่บัการจดัท า
หลกัสูตรและการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการดว้ย… (c1) 
 

(8) เกิดปัญหาบุคลากรไม่สามารถลางานเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม หรือประเมิน
สมรรถนะ ได ้เน่ืองจากหลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลาหลายวนั 

 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งให้บุคลากรปฏิบติังาน หาก
บุคลากรประสงคจ์ะเขา้รับการฝึกอบรม จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการบริหารงาน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาควรด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะเอ้ือต่อบุคลากรท่ีท างานอยูใ่นอุตสาหกรรมมากกวา่ (c9) 
 

(9) การเปล่ียนแปลงของบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบหลกัท่ีด าเนินการ
ตามขอ้ตกลงฯ ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

 
ในระหวา่งการเปล่ียนผา่นโครงสร้างจากส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาไปยงักรมการท่องเท่ียว จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรเดิมประสานงานระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานกบัคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบติัและสมรรถนะของ
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียว เพื่อความต่อเน่ืองของงาน (c10) 
 



122 

(10) การส่งผูแ้ทนไทยไปร่วมรับการฝึกอบรมจากส านกัเลขาธิการอาเซียนเพื่อ
เป็นผูฝึ้กอบรมตน้แบบ (Master Trainer) และผูป้ระเมินตน้แบบ (Master Assessor) แลว้ แต่ไม่จดั
ใหมี้การกระจายองคค์วามรู้ต่อ 

 
เม่ือส่งผูแ้ทนไปร่วมรับการฝึกอบรมจากส านกัเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็น Master 
Trainer และ Master Assessor แลว้ ควรมีการเพิ่มบทบาทของ Master Trainer 
และ Master Assessor เช่น จดัเวทีและมอบหมายให้บุคคลเหล่าน้ีเป็นวิทยากรให้
ความรู้ตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาแก่ผูฝึ้กอบรมระดบัชาติ National Trainer และ
ผูป้ระเมินระดบัชาติ National Assessor (c8) 
 

(11) หน่วยงานรับผิดชอบหลกัขาดงบประมาณในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ 
ไดอ้ยา่งท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามท่ีประมาณการไว ้“...ทางกระทรวงฯ 
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณนอ้ยกวา่ก าหนด แมว้า่จะมีภารกิจจะตอ้งด าเนินการในหลายๆ ประเด็น แต่
ตอ้งจดัล าดบัความส าคญั เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ...” (c1) 

(12) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆ 
ไม่พร้อมต่อการจดัฝึกอบรม “...ทรัพยากรในการฝึกอบรมมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และไม่ทนัสมยั จึงอยาก
เสนอใหส้ามารถท าการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริง...” (c21) 

(13) การต่อต้านจากโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีระบบมาตรฐานการฝึกอบรมของ
ตนเองในระดบัท่ีดีอยูแ่ลว้ ส่วนโรงแรมขนาดเล็กยงัไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้ตกลงดงักล่าว 
เน่ืองจากคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานมากนกั เน่ืองจากต าแหน่งงานใน
สถานประกอบการท่ีมีจ านวนนอ้ย 
 

...ในอุตสาหกรรมโรงแรมพบวา่ เสียงสะทอ้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือ โรงแรมท่ีมี
บริการระดบัสูงมีระบบมาตรฐานของตนเองอยูแ่ลว้ จึงไม่สนใจ MRA-TP เท่าใด
นกั ส่วนโรงแรมขนาดเล็ก หรือ SMEs ก็จะด าเนินการเอง โดยใชบุ้คลากรน้อย 
จึงยงัไม่เห็นความส าคญัของ MRA-TP เท่าใดนกั... (c21) 
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2) ปัญหาอุปสรรค และบทเรียนความส าเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า 

มีขอ้คน้พบท่ีส าคญัจากความคิดเห็นท่ีสะทอ้นต่อผลการประเมินช่องวา่งในการด าเนินการ ปัญหา
อุปสรรค และความส าเร็จในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าว ดงัน้ี 

(1) ปัญหาการบงัคบัใช้กรอบความร่วมมือตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว “...ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นการบงัคบัใช้
กรอบความร่วมมือ MRA-TP เน่ืองจากการด าเนินการอนุวตัการกฎหมายภายท่ีล่าชา้ ส่งผลให้การ
ปฏิบติังานของไทยติดขดัเชิงกระบวนการ แต่ประเทศท่ีสามารถออกกฎหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว คือ 
กมัพชูา...” (c1) 

(2) ปัญหาดา้นการรับรู้ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วชิาชีพการท่องเท่ียว ของสาธารณชน 

 
“...แมว้า่ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศท่ีไดรั้บการประเมินวา่เป็นประเทศท่ีมี
ช่องวา่งในการด าเนินการตาม MRA-TP นอ้ยท่ีสุด แต่คะแนนดงักล่าวมาจากการ
ท่ีบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์สามารถพูดภาษาองักฤษไดดี้ แต่การ
คนฟิลิปปินส์ยงัไม่ค่อยรู้จกั MRA-TP เท่าท่ีควร หากพิจารณาจากกลไกการ
ด าเนินงานแลว้จะพบวา่ กมัพชูาและอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีความคืบหนา้และ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการมากท่ีสุด...” (c50) 

 
(3) ปัญหาดา้นทรัพยากร การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม และ

ความไม่เพียงพอของผูฝึ้กอบรมวชิาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 
 

...การท่ีอินโดนีเซียด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตาม
ประเมินผลบุคลากรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน สามารถผลกัดนัหลกัสูตรดา้น
การท่องเท่ียว มาตรฐานสมรรถนะต่างๆ ท่ีอินโดนีเซียด าเนินการภายในประเทศ
ของตน มาน าเสนอประเทศสมาชิกอ่ืนให้ยอมรับเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัร่วมของ
อาเซียนได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ยงัขาดบุคลากรทั้งในส่วนของผูฝึ้กอบรมและผู ้
ประเมิน เน่ืองจากประเทศมีขนาดใหญ่... (c43) 
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...กมัพูชาไดอ้อกกฎหมายเพื่อจดัตั้งส านกัเลขานุการคณะกรรมการบุคลากรดา้น
การท่องเท่ียวระดับชาติของกัมพูชา ซ่ึงคณะกรรมการจะเป็นผู ้ประกาศใช้
กฎหมายย่อย และค าสั่งต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และกิจกรรมต่างๆ ของ MRA-TP ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณขบัเคล่ือน
แผนปฏิบติัการระดบัประเทศปี 2554-2558 แมว้่าทรัพยากรและผูฝึ้กอบรมใน
ประเทศยงัมีนอ้ย เช่นเดียวกบัลาว เมียนมา เวยีดนาม... (c28) 
 
...ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีการฝึกอบรมและเคร่ืองมือต่างๆความรู้
ความสามารถทางดา้นวิชาการของบุคลากรเมียนมายงัไม่มากเท่าท่ีควร ท าให้ยงั
ไม่มีความพร้อม… (c48) 
 

(4) ปัญหาดา้นโครงสร้างองคก์ร และกลไกคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (TCPB) “...ขอ้จ ากดัของลาว 
เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการโยกยา้ยบุคลากร งบประมาณรัฐบาลมีจ ากดั และการ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมีนอ้ย ท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้...” (c45) 

(5) ปัญหาดา้นงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
 

...ส าหรับประเทศเวียดนามในขณะน้ียงัไม่มีการใช ้MRA-TP แต่ท่ีผ่านมามีการ
ร่วมมือและไดรั้บการสนบัสนุนดา้นแนวคิดและงบประมาณจากสหภาพยุโรป น า
มาตรฐานท่ี EU ก าหนดข้ึนน้ีมาจดัท ามาตรฐานของชาติ งบประมาณและการ
เช่ือมโยงองค์ความรู้นั้ นถือเป็นปัญหาส าคัญอย่างมากประการหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือน MRA-TP ใหเ้กิดรูปธรรมในประเทศเวยีดนาม… (c39) 

 
(6) ปัญหาการขาดองคค์วามรู้ในการน านโยบายไปปฏิบติั 

 
...วิธีการบูรณาการและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งมาตรฐานของอาเซียนเขา้
กบักรอบคุณวุฒิวิชาชีพของเวียดนามนั้นถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากยงั
ไม่มีองค์ความรู้เร่ืองระบบและกลไกว่าจะมีกระบวนการท างานอย่างไร และจะ
ท าอยา่งไรใหส้ามารถน าไปใชรั้บรองไดจ้ริง... (c40) 
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(7) ปัญหาดา้นค่านิยมและการยกระดบัการท างานไปสู่การเป็นวิชาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียว “...สังคมสิงคโปร์ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัวิชาชีพท่องเท่ียวเท่าท่ีควร ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดข้ึน
เช่นเดียวกบับรูไน นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัมีความมัน่ใจในมาตรฐานวิชาชีพ (Workforce Skills 
Qualifications) ซ่ึงเป็นขอ้บงัคบัในประเทศของตนอยูแ่ลว้...” (c37) 

(8) ปัญหาดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว “...กมัพูชาและ
อินโดนีเซียน า MRA-TP ไปปฏิบติัไดดี้ แต่ขาดความพร้อมดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงก็เป็นปัญหา
พื้นฐานของประเทศอ่ืนๆ เช่นกนั...” (c47) 

 
จากปัญหา อุปสรรคด้านช่องว่างการด าเนินงานดงักล่าวน้ีเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัยงัได้ให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิเคราะห์เน้ือหา และ
จดัแยกหมวดหมู่ค  าส าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาได ้ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4.2  ค าส าคญัของขอ้เสนอแนะท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา 
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C35           
C36           
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C38           
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ตำรำงที ่4.2  (ต่อ) 
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C40           
C41           
C42           
C46           
C47           
C48           
C49           
C50           
C51           
C54           
 

จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 54 คน ไดมี้ขอ้สรุปท่ีมีความเห็นพอ้งตรงกนั คือ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียนมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการตามขอ้ตกลงฯ 
ในการวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) ของ Hickman and Irwin (2013) 

ผูว้ิจยั พบว่า บทเรียนความส าเร็จท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ มาจากการท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถบงัคบัใชก้รอบความร่วมมือตามขอ้ตกลงดงักล่าวได ้รวมถึงการมีแผนด าเนินงานท่ี
ดี และมีการใช้แนวคิดบริหารองค์ความรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงานตามวงจร PDCA อนัจะ
น าไปสู่การด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยประเทศท่ีไดรั้บ
การสะทอ้นบทเรียนความส าเร็จมากท่ีสุดคือ กัมพูชาและอินโดนีเซีย ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ASEAN-Australia Development Cooperation Program (2013) ท่ีได้
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ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลบทเรียนความส าเร็จและแนวปฏิบติัท่ีดีของอาเซียน โดยมีกมัพูชาและ
อินโดนีเซีย เป็นตวัอยา่ง 
 

4.3 ผลกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 กำรศึกษำแนวทำงในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกร
วชิำชีพด้ำนกำรท่องเทีย่วอำเซียน 

 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงานตามขอ้ตกลง

ร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัประเทศของ
ไทย พบว่า กรมการท่องเท่ียวจะเป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการด าเนินการในระยะต่อไป และมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานด้วย จึง
น าไปสู่การศึกษาแนวทางของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินการตามขอ้ตกลงดงักล่าว ดงัน้ี 

1) กรมการท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว โดยกองพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว ไดรั้บโอนภารกิจการ

ด าเนินการขบัเคล่ือนงานดา้น MRA-TP จากส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย
สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว เม่ือเดือนตุลาคม 2559 เพื่อรับผิดชอบภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
อ านาจหน้าท่ี ดงัน้ี 1) จดัท าขอ้เสนอนโยบายและแผนพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 2) ศึกษา 
วเิคราะห์ วจิยั จดัท าหลกัสูตร และประสาน ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 3) 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวตามท่ีกฎหมายก าหนด 4) ด าเนินการเก่ียวกบั
งานเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน และขอ้ตกลงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ให้ค  าปรึกษา 
แนะน า และติดตามประเมินผลบุคลากรผูผ้่านการฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียว 6) จดัท าฐานขอ้มูล
ทะเบียนประวติับุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน และบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง 7) 
ด าเนินการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว และการร่วม
ด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว และ 8) ปฏิบติังานร่วม หรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กรมการท่องเท่ียวเป็นผูดู้แลระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Professional Registration System: ATPRS ) ซ่ึงเป็นระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี
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ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคตามรูปแบบและ
กระบวนการท่ีประเทศสมาชิกตกลงร่วมกนัซ่ึงจะท าให้บุคลากรด้านการท่องเท่ียวได้รับการข้ึน
ทะเบียนและเป็นท่ียอมรับในภาคการท่องเท่ียวในภูมิภาค ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลของผูป้ระกอบ
อาชีพดา้นการท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกท่ีได้รับการรับรองคุณสมบติัเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการเปิดตลาดเสรีส าหรับบุคลากร ดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัภาคธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยเป็นระบบดงักล่าวจะเป็น
ระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเขา้ใชไ้ดง่้าย มีความทัว่ถึง ช่วยเพิ่มโอกาสในการไดง้านให้แก่บุคลากร
ท่ีก าลงัหางานไม่ว่าบุคคลนั้นจะอาศยัอยู่ท่ีใดในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นกลไกท่ีใช้ในการอา้งอิง
คุณสมบติัของบุคลากรตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว
อาเซียนและจะช่วยขบัเคล่ือนการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวมีลกัษณะส าคญั คือ 
1) เป็นกลไกส าคญัระดบัภูมิภาคในการขบัเคล่ือนการด าเนินการตามขอ้ตกลงยอมรับร่วม 2) เป็น
ระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ 3) เป็นระบบท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลา 4) ผูท่ี้เขา้ใช้งานตอ้งเป็นผูท่ี้
ไดรั้บใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากบุคลากรท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานหรือ
องคก์รในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถเขา้ใชง้านได ้5) มีการเก็บรักษาประวติัผูใ้ชง้านเพื่อพฒันา
อนุญาตใหใ้ชง้าน ป้องกนัความเส่ียงจากการใชร้ะบบในทางท่ีผดิของการเปิดใชง้าน 6) เป็นระบบท่ี
ด าเนินการโดยส านักเลขาธิการประจ าภูมิภาคอาเซียน ด้านระบบทะเบียนผูไ้ด้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียว โดยว่าจา้งผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมให้เป็นผู ้
ควบคุมดูแล รักษาระบบ และปฏิบติัการทุกวนั 

นอกจากน้ี กรมการท่องเท่ียวจะร่วมกบัส านกัเลขาธิการอาเซียนเพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูล
ท่ีแสดงขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบับุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนซ่ึงสถานประกอบ
กิจการหรือนายจา้งสามารถขอดูเพื่อพิจารณาจา้งงานได ้และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนท่ีตอ้งการหางานในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ นอกประเทศตนต่อไป 

แนวทางการด าเนินงานของกรมการท่องเท่ียวในการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 32 ต  าแหน่งงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียนของกรมการท่องเท่ียว มีดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัท าพระราชบญัญติัส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว พ.ศ. ... ให้แล้ว
เสร็จตามกระบวนการตรากฎหมายของราชอาณาจกัรไทย และให้มีผลบงัคบัใช้เพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA-TP: MRA-
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TP) และออกกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (อนุบญัญติั) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 

(2) ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นกัเรียนและนกัศึกษาท่ี
ก าลงัจะเขา้สู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียว บุคลากรผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเจา้ของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง บุคคลทัว่ไปรู้จกั
และมีความเขา้ใจในเร่ือง MRA-TP อยา่งถูกตอ้ง 

(3) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กบับุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมและประเมินเพื่อพฒันา
ใหเ้ป็นผูฝึ้กอบรมตน้แบบระดบัอาเซียน (Master Trainer: MT) และผูป้ระเมินตน้แบบระดบัอาเซียน 
(Master Assessor: MA) 

(4) ด าเนินการฝึกอบรมและประเมินผู ้ฝึกอบรมระดับประเทศ (National 
Trainer: NT) และผูป้ระเมินระดบัประเทศ (National Assessor: NA) 

(5) ส่งเสริม สนบัสนุน และให้การรับรองสถาบนัการศึกษาหรือนิติบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพและคุณสมบติัครบถ้วนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) และศูนย์ประเมิน 
(Assessment Center) บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน และสร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหเ้ขา้สู่มาตรฐานระดบัสากล 

(6) ส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหเ้ขา้สู่กระบวนการพฒันา (การ
ฝึกอบรมและประเมิน) เพื่อเป็นบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Professional: ATP) 

(7) พฒันาระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของประเทศไทย เพื่อ
เช่ือมโยงกบัระบบของอาเซียน และเป็นช่องทางท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงต่อไป 

2) กระทรวงแรงงาน มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการแรงงาน จึงเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้การด าเนินงานของกระทรวง
แรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และยงัมีการพฒันาฝีมือแรงงานและศกัยภาพของก าลงัแรงงาน
และผูป้ระกอบกิจการ เพื่อให้ก าลงัแรงงานไดม้าดรฐานในระดบัสากล และมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
กรมพฒันาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเท่ียวในการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนตามหลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว
อาเซียน (ASEN Common Competency Standards for Tourism Professional: ACCSTP) นอกจากน้ี 
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กรมการจดัหางานได้ร่วมกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรมสาขาการท่องเท่ียวการโรงแรมและภตัตาคารและบริการอ่ืนเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการออกใบอนุญาต (Work Permit) ส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 32 ต าแหน่งงานท่ีจะมีการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานภายใตข้อ้ตกลง MRA-TP 

3) ส านักงานเลขา ธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา  มีภาร กิจภายใต้
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีหนา้ท่ีในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการ
ผลิตและแผนการพฒันาก าลังคนด้านวิชาชีพ ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับลักษณะของสถาน
ประกอบการท่ีจะเขา้ร่วมจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลกัสูตรการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผล
การเรียนหรือ ประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก ากบัดูแลและการให้การรับรองมาตรฐาน
สถานศึกษา อาชีวศึกษา สถาบนั และสถานประกอบการ ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดหลกัเกณฑ์ใบการแต่งดั้ ง การทดสอบ การ
ฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 55 ของ
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยไดร่้วมมือกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งอาเซียน (ASEN Common 
Competency Standards for Tourism Professional: ACCSTP) กบักรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อใชใ้น
การเทียบโอนคุณวุฒิในการเคล่ือนยา้ยแรงงานตามขอ้ตกลง MRA-TP รวมถึงการน าหลกัสูตร
สมรรถนะมาตรฐานอาเซียน (ASEN Common Competency Standards for Tourism Professional : 
ACCSTP) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกดัท่ีสอนดา้นการท่องเท่ียวและ
โรงแรม 

4) สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีความรับผิดชอบในการพิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัดั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยร่วมกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการน าหลกัสูตร
สมรรถนะมาตรฐานอาเซียน (ASEN Common Competency Standards for Tourism Professional: 
ACCSTP) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจใน
ขอ้ตกลง MRA-TP 
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5) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ท าหน้าท่ีในการพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
จดัท ามาตรฐานอาชีพให้ไดม้าตรฐานสากล ข้ึนทะเบียนและพฒันาองค์การเพื่อรับรองสมรรถนะ
บุคคล รวมถึงเป็นศูนยก์ลางเก่ียวกบัขอ้มูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยร่วมมือกบั
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงได้
ด าเนินการจดัท ามาตรฐานตามหลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระเมินในการประเมินสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

6) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดแ้ก่ 1) 
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผูบ้ริหารงานแม่บา้นแห่งประเทศไทย สมาคมเชฟประเทศ
ไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว เป็นต้น ในการร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางและความชัดเจนต่างๆ เก่ียวกบัการจดัท าหลักสูตรในกรอบสมรรถนะ
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน MRA-TP 32 ต าแหน่งงานและการจดัท าระบบและรูปแบบการ
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัรวมทั้งการจดัท าระบบประเมินต่างๆ และ 2) ด าเนินการร่วมกนัใน
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อตกลง MRA-TP การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือให้แก่
ผูป้ระกอบการในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ MRA-TP 32 ต าแหน่งงานทั้งภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตาม
กรอบขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการด าเนินการ
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อ
วเิคราะห์สถานการณ์และประเด็นช่องวา่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วม
วา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ย
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มภาคีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัประเทศของไทย ประกอบดว้ยผูแ้ทน
ภาครัฐ ผูแ้ทนสมาคมวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการ และผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาและการ
วิจยั จ  านวน 27 คน และกลุ่มผูแ้ทนท่ีขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่า
ด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 9 ประเทศ คือ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และเวียดนาม จ านวน 26 คน และผูแ้ทนท่ีท่ีขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบ
ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน จ านวน 1 คน รวมจ านวน 27 คน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการประมวลข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative Data Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการทบทวน
วรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและ
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ขอ้มูลในภาคสนาม โดยจดัหมวดหมู่และใช้การอธิบายความจากค าส าคญัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้
กล่าวถึงไวใ้นประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้ตอบค าถามการวิจยัไดอ้ยา่งชดัเจนและลึกซ้ึง โดย
ในท้ายท่ีสุดได้น าขอ้มูลมาสรุปประเด็นส าคญัเพื่อน าเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการ
ด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว
อาเซียน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
5.4 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลกำรวจิัย 
 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่า
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึงบริบทการด าเนินงาน ตลอดจน ช่องว่าง 
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ ซ่ึงน ามาสู่การน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนส าหรับประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อขบัเคล่ือนงาน
ตามข้อตกลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จากการเรียนรู้ถึงบทเรียนในอดีต ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอสรุป
ผลการวจิยั ดงัน้ี 

 
5.1.1 สรุปผลกำรศึกษำวตัถุประสงค์ที ่1 เพือ่ศึกษำบริบทกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงร่วม

ว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวชิำชีพด้ำนกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
ผู ้วิจ ัยได้แบ่งการศึกษาบริบทไว้ใน 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาคอาเซียน และ

ระดบัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใชก้รณีศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 5 ประเทศ คือ 
กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม มาใช้เปรียบเทียบกบับริบทของประเทศไทย 
เน่ืองจากทั้ง 5 ประเทศดงักล่าว เป็นประเทศท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยั
จึงเลือกมาศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามข้อตกลง
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ร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และช่องว่างการด าเนินงาน ซ่ึงน าไปสู่การศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือน
นโยบายการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

บริบทการด าเนินงานของประชาคมอาเซียนเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัภูมิภาค 
(Regional Level) ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนไดร่้วมด าเนินการจดัท าขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals: MRA-TP) โดยไดก้ าหนดกลไกการด าเนินงานหลกัตามขอ้ตกลงดงักล่าว 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประเทศ มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board) และคณะกรรมการ
รับรองบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว (Tourism Professional Certification Board) และ 2) ระดบั
ภูมิภาคอาเซียน มีคณะกรรมการจ านวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการติดตาม ก ากบั และดูแลบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee) 
นอกจากน้ี ส านกัเลขาธิการอาเซียนไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อมดา้นการฝึกอบรมและหลกัสูตร
การท่องเท่ียวแห่งอาเซียนเพื่อเป็นส่วนประกอบส าคญัในการด าเนินงานภายใตก้ลไกคณะกรรมการ
ดงักล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของกลไกการด าเนินงานในระดบัภูมิภาค
อาเซียนได ้ดงัน้ี 
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ภำพที ่4.1  องคป์ระกอบความตกลงยอมรับร่วมกนัของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
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บริบทการด าเนินงานของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ จ านวน 5 ประเทศ 
ซ่ึงใช้เป็นกรณีศึกษา ในการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ (National Level) นั้น ไดแ้สดงความ
แตกต่างของแต่ละประเทศสมาชิกในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1) หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของไทย คือ ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาโดยสถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว (ระหว่างปี 2552-2559) และกรมการท่องเท่ียว 
โดยกองพฒันามาตรฐานบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว (ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป) ส่วนประเทศกมัพูชา
ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึนใหม่ ช่ือวา่ ส านกังานเลขาธิการคณะกรรมการดา้นวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ 
(Secretariat of National Committee for Tourism Professionals) ภายใตก้ระทรวงการท่องเท่ียว
กัมพูชา ส าหรับประเทศอินโดนีเซียได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์ป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินการหลกั เช่นเดียวกบัลาวท่ีมีกระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม 
และการท่องเท่ียว เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ในขณะท่ีสิงคโปร์มอบหมายให้ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศสิงคโปร์เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั และเวียดนามไดม้อบหมายให้
กระทรวงวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว โดยองค์การบริหารการท่องเท่ียวเวียดนามเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

2) การใหค้วามส าคญักบัการน านโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติัวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติันั้น ถือวา่ ไทยยงัคงตามหลงัประเทศ
อ่ืนๆ ในหลายประเด็น แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อนโยบายดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย 
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน เช่น กมัพชูาท่ีมีการจดัตั้งหน่วยงานและจดัสรรบุคลากรใหม่เพื่อด าเนินการ
จดัท าและขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในระดบัประเทศส าหรับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ และอินโดนีเซียท่ีได้
ผลกัดนัตวัเองเพื่อด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ก ากบั และดูแลวิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

3) ในส่วนของระบบมาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียวในประเทศ ประเทศไทยโดย
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ ต่อมาจึงมีสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
ส าหรับประเทศกมัพูชาไดใ้ชก้รอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งกมัพูชาในการจดักลุ่มตามระดบัและก าหนด
เกณฑเ์พื่อใชว้ดัจากผลการเรียนรู้ ในขณะท่ีอินโดนีเซียไดพ้ฒันามาตรฐานสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
แห่งชาติ รวมถึงหลกัสูตรแห่งชาติ และกรอบคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ข้ึนจากความช่วยเหลือของ
ประเทศออสเตรเลีย เช่นเดียวกบัเวยีดนามท่ีมีมาตรฐานทกัษะวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสหภาพยโุรป ส่วนสิงคโปร์มีระบบมาตรฐานวชิาชีพเป็นของตนเอง ช่ือวา่ Singapore 
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Workforce Skills Qualifications ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสิงคโปร์ใชใ้นการรับรองทั้งในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติ ทั้งน้ี พบว่า ลาวไม่มีระบบมาตรฐานวิชาชีพในประเทศ จึงใช้การอิงระบบ
อาชีวศึกษาเป็นหลกั 

4) ระบบและผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมและประเมินตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน พบวา่ มีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก 
โดยไทยไดม้อบหมายให้มหาวิทยาลยักรุงเทพ เป็นศูนยฝึ์กอบรมและศูนยป์ระเมิน และมอบหมาย
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นศูนยป์ระเมิน ในกรณีของกมัพูชาจะใช้การจดัตั้งคณะกรรมการ
ฝึกอบรมแห่งชาติและส านกังานเลขาธิการคณะกรรมการดา้นวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติข้ึน เพื่อ
รับผิดชอบภารกิจดงักล่าวโดยเฉพาะ ทั้งน้ี อินโดนีเซียเลือกใชร้ะบบการประเมินหลายรูปแบบ ซ่ึง
เป็นผลมาจากพื้นท่ีของประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ จึงตอ้งมีการเปิดโอกาสให้เกิดการกระจายตวัของ
ระบบประเมินให้มีความครอบคลุมกบัขนาดของประเทศ ส่วนลาวยงัไม่มีความชดัเจนในระบบ
ดงักล่าวอนัเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างภายในท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ส าหรับสิงคโปร์มีผูรั้บผิดชอบระบบการฝึกอบรมและประเมิน คือ องค์กรท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
หน่วยงานพฒันาก าลงัแรงงานของสิงคโปร์ และสิงคโปร์ยงัมีสภาคณะกรรมการทกัษะวิชาชีพและ
การฝึกอบรม อีกชั้นหน่ึงดว้ย ในขณะท่ีเวียดนามกลบัไม่มีการจดัตั้งระบบและผูรั้บผิดชอบในเร่ือง
ดงักล่าว 
 

5.1.2 สรุปผลกำรศึกษำวตัถุประสงค์ที่ 2 เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเด็นช่องว่ำงใน
กำรขับเคลือ่นนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติ
บุคลำกรวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวอำเซียนของประเทศไทยและประเทศสมำชิก
อำเซียน 

สรุปสถานการณ์การด าเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามประเด็นช่องว่างการ
ด าเนินงาน ไดด้งัน้ี 

1) หน่วยงานภาครัฐมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของกล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียว
อาเซียน แต่ยงัพบวา่มีการน าไปใชป้ระโยชน์จริงยงัไม่แพร่หลาย 

2) ความตระหนกัรู้ต่อ MRA-TP ยงัคงจ ากดัวงอยูใ่นวงของหน่วยงานภาครัฐเพียง
เท่านั้น 

3) การจดัการเรียนการสอนด้านการท่องเท่ียวในระบบการศึกษาของประเทศ
สมาชิกยงัไม่มีการใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั และไม่มีการก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ า
ชาติ (ยกเวน้ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์) ท าใหบุ้คลากรการท่องเท่ียวขาดทกัษะภาษาองักฤษ 
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4) สมาชิกอาเซียนไดด้ าเนินการแต่งตั้ง NTPB กบั TPCB เรียบร้อยแลว้ แต่ยงัขาด
การบูรณาการนโยบายและโครงการท่ีริเร่ิมในระดบัอาเซียนไปสู่การปฏิบติัในระดบัประเทศ 

5) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นในระดบัประเทศ
เท่านั้น และยงัขาดกลไกการประสานงานระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่งเหมาะสม 

6) มีการฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะในสถาบนัการศึกษาในระดบัประเทศ แต่ยงั
ไม่แพร่หลาย ท าให้การผลิตบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวบางส่วนยงัไม่ตอบสนองต่อมาตรฐานท่ี
อาเซียนก าหนดข้ึน 

7) ยงัมีผูฝึ้กอบรมท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพียงร้อยละ 50-70 ของความตอ้งการใน
แต่ละประเทศ 

8) ในบางประเทศ รัฐบาลไดจ้ดัหาให้มีอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการฝึกอบรม 
แต่ในบางประเทศยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในประเด็นน้ี 

9) มีกรอบการก ากับดูแลการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนในทุกประเทศ แต่มีการด าเนินงานเพียงบางมิติ 
อีกทั้งยงัมีความแตกต่างกนัมากในแต่ละประเทศ 

10) ประเทศส่วนใหญ่มีความต่ืนตวัและความสนใจในการก าหนดให้มีกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว แต่พบว่ามี 2 ประเทศท่ีมีขนาดเล็กและมีเศรษฐกิจดีแลว้ จึงไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในเร่ืองน้ี 

นอกจากน้ียงัพบว่า มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนของประเทศไทย ดงัน้ี 

1) ปัญหาเชิงโครงสร้างและบุคลากรจากการเปล่ียนหน่วยงานรับผิดชอบ ท าให้
ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบาย 

2) หน่วยงานรับผิดชอบหลกัขาดงบประมาณในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ได้
อยา่งท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามท่ีประมาณการไว ้

3) ปัญหาจากการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีไม่เหมาะสม 
4) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลยงัไม่ครอบคลุม ท าให้เกิดการรับรู้ในระดบั

ท่ีต ่าและเกิดความสับสนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) ปัญหาการกระจายทรัพยากรและการใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานยงัไม่ทัว่ถึง 
6) ปัญหาการต่อตา้นจากภาคธุรกิจ และการไม่ใหค้วามส าคญักบันโยบายดงักล่าว 
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ส าหรับปัญหาอุปสรรค และบทเรียนความส าเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียน ผูว้ิจยัได้
คน้พบขอ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

1) ปัญหาการบงัคบัใช้กรอบความร่วมมือตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียว 

2) ปัญหาด้านการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วชิาชีพการท่องเท่ียว ของสาธารณชน 

3) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร และกลไกคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ (TCPB) 

4) ปัญหาดา้นงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
5) ปัญหาการขาดองคค์วามรู้ในการน านโยบายไปปฏิบติั 
6) ปัญหาด้านค่านิยมและการยกระดับการท างานไปสู่การเป็นวิชาชีพด้านการ

ท่องเท่ียว 
7) ปัญหาดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

 
5.1.3 สรุปผลกำรศึกษำวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร

ด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพด้ำนกำร
ท่องเทีย่วอำเซียน 

การด าเนินของประเทศไทยในการพฒันาศกัยภาพของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ ดา้นการฝึกอบรมวิชาชีพให้ไดม้าตรฐานและมีสมรรถนะตามสมรรถนะขั้น
พื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน ภายใตก้รอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัใน
คุณสมบติัของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวอาเซียน สามารถจ าแนกประเด็นสรุป ไดด้งัน้ี  

การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศไทย 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่  หน่วยงาน
ภาครัฐ สมาคมวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการ และสถาบนัการศึกษา ดงัน้ี หน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียว มีหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีมีบทบาทในเชิง
นโยบาย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (TCPB) นั้นมีภารกิจส าคญัในการก ากบัและควบคุมคุณภาพของ
บุคลากรวชิาชีพใหไ้ดรั้บการยอมรับ คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) 
และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (TCPB) นั้นมีภารกิจส าคญัในการก ากบัและ
ควบคุมคุณภาพของบุคลากรวชิาชีพใหไ้ดรั้บการยอมรับ 
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การศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการตาม MRA-TP ของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
น ามาสรุปเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในด าเนินการตาม MRA-TP ดงัน้ี 

แนวทางในการพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของประเทศไทยตามกรอบขอ้ตกลงร่วม
ดา้นการพฒันาบุคลากรท่องเท่ียว และกรอบการพฒันาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 
พฒันาจากแนวคิดของการศึกษาแนว ทางการพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันาบุคลากรการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย ให้สามารถสร้างความได้เปรียบ ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีได้รับการ
ยอมรับจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกขน การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวของอาเซียน
ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กมัพูชา ลาวและเวียดนาม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 
สมาคมวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว และสถาบนัการศึกษา น ามาสู่การสังเคราะห์แนวทางในการ
พฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวของประเทศไทย  

ประเด็นการมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการร่วมด าเนินงานของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียนจะตอ้งใชแ้นวทางการบูรณาการการท างานระหวา่ง 3 ภาคี ไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขบัเคล่ือนกลไกการด าเนินงานของประเทศไทย
ภายใตน้โยบายความร่วมมือทางดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การปฏิบติั 

 

5.2 อภิปรำยผล 
 

5.2.1 บริบทกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพ
กำรท่องเทีย่วอำเซียน 
1) บทบาทของหน่วยงานในการด าเนินงาน 
การพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของประเทศอาเซียนให้มีความสามารถในการ

บริการตามมาตรฐานสมรรถนะในระดบัสากล ถือเป็นความกา้วหน้าของตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน ท่ีเอ้ือต่อบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวให้สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานใน
ประเทศต่างๆ ได้ โดยบทบาทของหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนจะเป็นของภาคเอกชน ซ่ึง
หมายถึงสมาคมวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวโดยเฉพาะโรงแรมและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวจะเป็นผูแ้สดงบทบาทหลักในการเป็นผูก้  าหนดความต้องการ หรือคุณลักษณะของ
แรงงานดา้นการท่องเท่ียว จากนั้นสถาบนัการศึกษาจะเป็นผูน้ าสมรรถนะท่ีก าหนดเหล่านั้นไปสู่
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การก าหนดเป็นหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนต่อไป บทบาทน าของภาคเอกชนน้ีเป็นการใช้
กลไกตลาดเป็นตวัขบัเคล่ือน ช่วยใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพของบุคลากร อีกทั้งช่วยใหเ้กิดการบูรณาการทรัพยากรใน
การจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมโยงบุคลากรในวิชาชีพไปสู่การเป็นผูส้อน 
การใช ้อุปกรณ์และสถานท่ีของภาคเอกชนเป็นแหล่งฝึกปฏิบติัการของผูเ้รียน เพิ่มความยืดหยุน่ต่อ
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูเ้รียน ตวัอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกมัพูชา ซ่ึง
สมาคมการโรงแรมแสดงบทบาทเป็นผูน้ าของการพฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวเร่ิมจากการเป็นผู ้
ก  าหนดกรอบสมรรถนะร่วมกบัหน่วยงานของรัฐบาลและภาคการศึกษา ท าให้สถาบนัการศึกษา
สามารถออกแบบหลักสูตรการพฒันาได้ตรงตามความตอ้งการ เม่ือสถานการณ์ความต้องการ
เปล่ียนไป ก็ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนกิจกรรมและการระดมทรัพยากรดา้นการศึกษาผ่านกองทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของผูส้นใจเขา้สู่วิขาชีพได้อย่าง
คล่องตวั ทั้งผูเ้รียนในระบบ และผูเ้รียนซ่ึงอยูใ่นแวดวงวชิาชีพ ตลอดจนผูส้นใจ  

2) การพฒันามาตรฐานของการพฒันาวชิาชีพการท่องเท่ียวเป็นของตนเอง 
แม้อาเซียนจะมีกรอบการพฒันาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 

(ACCSTP) ซ่ึง เป็นกรอบสมรรถนะกลางท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว และใชใ้นการ
เป็นมาตรฐานในการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างกนั อย่างไรก็ตามพบว่า ประเทศสิงคโปร์และ
กมัพูชา ได้พฒันาและประยุกต์ใช้มาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียวเฉพาะของตนข้ึน โดยสิงคโปร์ได้
พฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพ ของสิงคโปร์ข้ึนเรียกวา่ WSQ (Workforce Skills Qualifications) 
เป็นระบบรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ ท่ีให้การฝึกอบรม พฒันา ประเมินและรับรองบุคคลในด้าน
ความสามารถท่ีบริษทัตอ้งการของผูท่ี้อาจจะมาเป็นลูกจา้ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการ
พฒันาก าลงัคนของสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐ เน่ืองจากมีนโยบาย
วา่บุคลากรวชิาชีพของสิงคโปร์จะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถตอบโจทยข์องการพฒันาประเทศ
ได้ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์มีความมัน่ใจว่ามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของ
สิงคโปร์จะสามารถไดรั้บการยอมรับจากประเทศสมาชิกและไม่ขดัแยง้กบัมาตรฐานวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวของอาเซียน ในขณะท่ีกมัพูชาไดจ้ดัท ามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติใน
งานดา้นบริการโรงแรม (Cambodian Competency Standards for Tourism Professionals in Hotel 
Services) ซ่ึงอธิบายวา่ ไดมี้การพิจารณาเพื่ออิงมาตรฐานอาเซียนแลว้ โดยหลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บ
อิทธิพลจากการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวของฝร่ังเศส เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ร
ไม่แสวงผลก าไรด้านการท่องเท่ียวของฝร่ังเศสในการพฒันาบุคลากรท่องเท่ียว จุดเด่นของการ
พฒันามาตรฐานเป็นของตนเองคือ การตอบโจทยค์วามตอ้งการของอุตสาหกรรมในประเทศได้
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อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามแนวทางน้ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองการยอมรับ
มาตรฐานเม่ือตอ้งการเคล่ือนยา้ยแรงงานไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

3) ความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกบัสถาบนัการศึกษา 
นอกจากบทบาทของกลไกตลาดจะเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความส าเร็จในการพฒันาบุคลากร

ท่องเท่ียว แลว้ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและสถาบนัการศึกษา ก็
เป็นส่ิงบ่งช้ี ความส าเร็จของการพฒันาบุคลากร แมส้ถาบนัการศึกษาจะรับโจทยค์วามตอ้งการของ
อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวมาออกแบบหลักสูตรและก าหนดเป้าหมายผูเ้รียน แด่เน่ืองจากการจดั
การศึกษามีขอ้จ ากดั ดา้นทรัพยากรทั้งตวับุคลากรผูส้อน ห้องปฏิบติัการและส่ือการจดัการศึกษา 
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีทรัพยากรเหล่าน้ีท่ีมีศกัยภาพสูง ความร่วมมือท่ีใกล้ชิดจึงน าไปสู่
การบูรณาการทรัพยากรจากภาคอุตสาหกรรมเชา้สู่ระบบการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูง ส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียนหรือบุคลากรวิขาชีพจะไดรั้บการพฒันาดว้ยห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยั มี
ส่ือท่ีสร้าง และกระตุน้การเรียนรู้ท่ีดี และมีผูส้อนท่ีมีประสบการณ์จริงในวิชาชีพ ประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ จากความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดน้ี ไดแ้ก่ สิงคโปร์และกมัพูซา โดยอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
สิงคโปร์ได ้สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการอบรมให้กบัหน่วยงานดา้นการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการ
พฒันาสถาบนัการ โรงแรมท่ีเป็นของสมาคมการท่องเท่ียวเอง ท าให้มีหลกัฐานท่ีเด่นขดวา่ผูเ้รียนท่ี
จบหลกัสูตรจาก สถาบนัดงักล่าว จะไดรั้บความเช่ือมัน่จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวสูง เช่นเดียวกบั
กัมพูชาท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จะเช่ือมโยงทรัพยากร
ประสบการณ์และผูส้อนกบัสมาคมโรงแรมกมัพูชา (Cambodia Hotel Association-CHA) และ
โรงแรม 5 ดาว ในการเป็น แหล่งประสบการณ์ เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของขอ้ตกลง MRA-TP แก่พนกังานโรงแรม เป็นดน้ 

4) การก าหนดประเภทของสถาบนัท่ีมุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม
เพื่อพฒันาวชิาชีพ 

สถาบันการศึกษาท่ีมีภารกิจพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้า สู่ตลาดแรงงานมีความ
หลากหลายตั้งแต่ วิทยาลยัอาชีวศึกษา จนกระทัง่ถึงระดบัมหาวิทยาลยั แต่การพฒันาบุคลากรวิซา
ชีพท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานสมรรถนะอาเซียนนั้น ย่อมตอ้งไปกระทบกบัวฒันธรรมและพนัธกิจ
ของสถาบนัการศึกษาจ านวนมาก ให้ต้องเกิดการปรับตวัเพื่อตอบรับกับมาตรฐานใหม่ เพราะ
นอกจากจะตอ้งออกแบบ หลกัสูตรใหม่แลว้ บุคลากรของสถาบนัการศึกษาจะตอ้งปรับวิธีคิดและ
ยอมเปล่ียนแปลงตนเอง จาก วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทฤษฎีเป็นฐาน (Theory-Based 
Learning) มาเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based Learning) ผลท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากมีการพฒันากรอบสมรรถนะวิขาชีพการท่องเท่ียวของอาเซียน พบว่าสถาบนัการศึกษาท่ี
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ปรับตวัเขา้สู่มาตรฐานน้ีได้ คือ มหาวิทยาลยั ในขณะท่ีวิทยาลยัดา้นการท่องเท่ียวท่ีเน้นการผลิต
ผูเ้รียนเขา้สู่วขิาชีพจะมีความสนใจและกระตือรือร้นในการปรับตวัออกแบบหลกัสูตรมากกวา่ โดย
ประเทศท่ีมุ่งเนน้การปรับแนวคิดการพฒันาบุคลากรวิขาชีพโดยเนน้ไปท่ีสถาบนัการศึกษาวิชาชีพ
ท่องเท่ียวจะมีความกา้วหนา้ของกิจกรรมมากกวา่ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กมัพูชา และลาว แมแ้ต่
ในประเทศไทยก็พบว่า วิทยาลัยดุสิตธานีท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว มีความกา้วหนา้ในการปรับตวัเขา้สู่กรอบสมรรถนะอาเซียนอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ความชดัเจนของเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นท่ียอมรับของอุตสาหกรรม 

5) การออกกฎหมายสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรให้เขา้สู่ระบบสมรรถนะ การ
พฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว  

แม้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวภาคเอกชนจะเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการเป็นผูน้ า แต่
ภาครัฐเองมีความส าคญัในการเป็นผูส้นบัสนุน โดยเฉพาะการเป็นผูป้ระสานหน่วยงานต่างๆ การ
ออกกฎเกณฑแ์ละก ากบักติกาใหห้น่วยงานยอ่ยด าเนินการ เพื่อช่วยให้กลไกตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของบุคลากรวชิาชีพและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีประเทศอินโดนีเซีย เป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในการท าให้เกิดสภาพก่ึงจูงใจก่ึงบงัคบั โดยรัฐบาลออกกฎหมายให้เอกชนท่ีประกอบ กิจการดา้น
โรงแรมซ่ึงตอ้งการท่ีจะขอรับการประเมินมาตรฐาน (ดาว) จะตอ้งมีบุคลากรท่ีผา่นการรับรองตาม
มาตรฐานสรรถนะวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียนตามสัดส่วนท่ีก าหนด หากมีบุคลากรท่ีผา่นการรับรอง
วชิาชีพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะไม่มีสิทธิไดรั้บการประเมิน น้ีจึงเป็นแรงกระตุน้ให้เอกชน จะตอ้ง
จา้งงานบุคลากรท่ีได้รับการรับรอง ส่งผลให้ค่าจา้งค่าตอบแทนบุคลากรท่ีผ่านการรับรองด้าน
วชิาชีพสูงข้ึน  

6) การจดัการศึกษาพฒันาบุคลากรท่องเท่ียวภาคภาษาองักฤษ  
เน่ืองจากมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวไม่ไดว้ดัเพียงความสามารถ

ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงความสามารถในการส่ือสารในงานและกบั
ลูกคา้ ซ่ึงอาเซียนได้ก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางและเป็นสมรรถนะพื้นฐานของทุก
ต าแหน่ง ตั้งแต่แม่บา้นไปจนกระทัง่ถึงผูจ้ดัการ การพฒันาโดยใชภ้าษาถ่ินของประเทศ ท าให้ผูเ้รียน
ขาดความคุน้ชินและขาดทกัษะภาษาอย่างท่ีควรจะเป็น การขอรับรองมาตรฐานก็จะเป็นไปด้วย
ความยากส าบาก ส าหรับประเทศสิงคโปร์ เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้แก่
บุคลากรวิชาชีพ ดว้ยการใช้ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการท่องเท่ียว ท าให้
ผูเ้รียนมีทกัษะสามารถน ามาใชใ้นการประกอบวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงประเด็นน้ีหากหลกัสูตรการ
พฒันาต่างไม่สามารถจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นฐานได ้ก็จะเป็นอุปสรรคให้
ผู ้เ รียนมีคุณสมบัติตามกรอบสมรรถนะบุคลากรวิชา ชีพท่อง เ ท่ียวได้ยาก ข้ึน ถึงแม้ว่า
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สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยบางแห่งมีการจดัการเรียนการสอนภาค ภาษาองักฤษบางแลว้นั้น 
แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันาเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต  

จากการศึกษาบริบทท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน จึงน าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานตาม MRA-TP โดยสามารถสรุปไดเ้ป็น
ประเด็นการศึกษาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของประเทศไทยไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การสร้างและพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบัทิศทางในการ
พฒันาของประเทศและภูมิภาค 

 (1) การเปิดตลาดเสรีทางดา้นการคา้และบริการ และการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ท  าให้แต่ละประเทศตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศกัยภาพในการ
แข่งขนั 

 (2) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบันได้ให้
ความส าคัญในการพฒันาก าลังคน และการเตรียมประชากรในประเทศให้พร้อมต่อการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

 (3) รัฐบาลไทยย ังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว อีกทั้ งกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยแก่การพฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

 (4) การเตรียมคนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ซ่ึงการเรียนการสอนบุคลากรวิชาชีพสาขาเหล่าน้ี ให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนท่ี
เฉพาะทาง การเตรียมบุคลากรวชิาชีพจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

 (5) ปัญหาหลกัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของประเทศนั้น คือ ความอ่อน
ดอ้ยในดา้นภาษาและการส่ือสาร นอกจากน้ี กระแสทางดา้นประชากรและการพฒันาของโลกท่ีเนน้
การจา้งงานเป็นจ านวนนอ้ย 

 (6) ประเทศไทยเป็นประเทศสุดทา้ยท่ีมีการลงนาม MRA-TP จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เร่งใหมี้การพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของบุคลากรวชิาชีพ 

2) การให้ความส าคญัในดา้นมาตรฐานเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย
บุคลากร 

 (1) ปัจจุบันกลุ่มประเทศส่วนใหญ่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิก มาตรการ ทางดา้นภาษีไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือกีดกนัสินคา้และ
บริการได้เหมือนในสมยัก่อนอนัเน่ืองมาจากขอ้ตกลง ระหว่างประเทศ หลายประเทศหันมาใช้
มาตรการกีดกนัโดยไม่อาศยัมาตรการทางดา้นภาษี (Non-Tariff Barrier) ซ่ึงมาตรฐานอาชีพก็เป็น
หน่ึงในเคร่ืองมือดงักล่าว 
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 (2) บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้ น มีทักษะโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับในวงกวา้งไม่เพียงแต่เฉพาะใน ภูมิภาค ส าหรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียวใน 32 อาชีพ ท่ี
ดูแลโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก็ยงัอยู่ใน ขั้นตอนการจดัท ามาตรฐาน ซ่ึงหากมาตรฐาน
อาชีพเสร็จสมบูรณ์แลว้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหอ้ านวยความสะดวก และคดักรองการเขา้มาท างาน
ของบุคลากรวชิาชีพในภูมิภาคอีกทางหน่ึง 

3) การเป็นศูนยก์ลางประสานขอ้มูล และให้ความเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียว 

แมว้่ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะไม่ได้มีภารกิจหลกัในการสร้างบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียว แต่กระทรวงฯ ก็มีภารกิจหลกัในการสนับสนุนในการพฒันาบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) พฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และบริหารจดัการท่ีดี 
 (1) ในการด าเนินงานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีผ่านมา ยงัมี

ขอ้จ ากดัในดา้นบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในการจดัท า
ยทุธศาสตร์ จึงจ าเป็นตอ้งมีแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

 (2) เพื่อให้การด าเนินงานขบัเคล่ือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรในองคก์รท่ีจะ เป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั MRA-TP 
จะตอ้งมีความรู้ หรือไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในงานท่ีท าและบริบทท่ีเก่ียวขอ้งโดยรอบอยา่งลึกซ้ึง 
เพื่อใหแ้ผน ยทุธศาสตร์มีการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
5.2.2 ช่องว่ำงสถำนกำรณ์ 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของ Hickman and Irwin (2013) ท่ีไดศึ้กษาการ

วิเคราะห์ช่องวา่งในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผลการศึกษาพบว่า ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย เป็นสามประเทศท่ีมีช่องว่างในการด าเนินงานฯ น้อยท่ีสุด นอกจากน้ี จากผลการ
ประเมินช่องวา่ง ของ Hickman and Irwin (2013) ท่ีไดศึ้กษาการวิเคราะห์ช่องวา่งในการด าเนินงาน
ตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีช่องว่างในการด าเนินงานตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าวมากท่ีสุด จากค่าคะแนนท่ีได้รับจากการประเมินน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของไทย เพื่อ
ประมวลสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานของไทย 
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กระบวนการวเิคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ย
การยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว ไดท้  าให้เห็นบทเรียนความส าเร็จจากประเทศ
ตน้แบบอย่างกมัพูชาและอินโดนีเซีย ท่ีภาครัฐมีบทบาทส าคญัในการออกกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ การจดัตั้งโครงสร้างการบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อสนบัสนุนงาน การ
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับการฝึกอบรม
ภายในประเทศ โดยให้ภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน อาทิ การ
กระจายกล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อใชป้ระโยชน์ การปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียน ท าใหท้ั้งสองประเทศมีการด าเนินการท่ีคืบหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว 
และสะทอ้นภาพความส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า มีขอ้
คน้พบท่ีส าคญัจากความคิดเห็นท่ีสะทอ้นต่อผลการประเมินช่องวา่งในการด าเนินการ สถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไ้ขช่องวา่งการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าว ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่5.1 ประเด็นช่องว่างสถานการณ์การด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขช่องว่างในการ

ด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

 
ล ำดับ ประเด็นช่องว่ำง สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรแก้ไขช่องว่ำง 

1 การสร้างความรู้
ความเขา้ใจและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของ
กล่องเคร่ืองมือ
ดา้นการท่องเท่ียว
อาเซียน 

หน่วยงานภาครัฐมีการรับรู้
ถึงประโยชน์ของกล่อง
เคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียว
อาเซียน แต่ยงัพบวา่มีการ
น าไปใชป้ระโยชน์จริงยงั
ไม่แพร่หลาย 

จะตอ้งมีการส่ือสารไปยงัภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหร่้วมใชง้านกล่องเคร่ืองมือ
ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรการ
ฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวท่ีอาเซียนได้
คิดคน้และจดัสรรใหแ้ต่ละประเทศไป
ประยกุตใ์ช ้

2 การตระหนกัรู้ต่อ 
MRA-TP ทั้งใน
เชิงแนวคิด 
หลกัการ และ
ประโยชน์ท่ีจะ 

ความตระหนกัรู้ต่อ MRA-
TP ยงัคงจ ากดัวงอยูใ่นวง
ของหน่วยงานภาครัฐเพียง
เท่านั้น 

จะตอ้งท าให้เกิดการรับรู้ MRA-TP 
อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร่งสร้างความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิด
ความตระหนกัถึงแนวคิด หลกัการ 
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ตำรำงที ่5.1  (ต่อ) 
 
ล ำดับ ประเด็นช่องว่ำง สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรแก้ไขช่องว่ำง 

 ไดรั้บ  ด าเนินงาน และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
3 ทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

การจดัการเรียนการสอน
ดา้นการท่องเท่ียวในระบบ
การศึกษาของประเทศ
สมาชิกยงัไม่มีการใช้
ภาษาองักฤษเป็นหลกั และ
ไม่มีการก าหนดให้
ภาษาองักฤษเป็นภาษา
ประจ าชาติ (ยกเวน้
ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์) ท า
ใหบุ้คลากรการท่องเท่ียว
ขาดทกัษะภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษถูกก าหนดใหใ้ชเ้ป็น
ภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึง
หลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
และกล่องเคร่ืองมือดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียนถูกเขียนข้ึนดว้ย
ภาษาองักฤษ จึงตอ้งเร่งพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา 
และบุคลากรวชิาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียว เพื่อใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจในระบบการฝึกอบรมท่ี
อาเซียนวางไวร่้วมกนัใหม้ากท่ีสุด 

4 กลไกคณะกรรมการ
วชิาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (NTPB) 
และคณะกรรมการ
รับรองคุณวุฒิ
วชิาชีพแห่งชาติ 
(TCPB) 

สมาชิกอาเซียนได้
ด าเนินการแต่งตั้ง NTPB 
กบั TPCB  เรียบร้อยแลว้ 
แต่ยงัขาดการบูรณาการ
นโยบายและโครงการท่ี
ริเร่ิมในระดบัอาเซียนไปสู่
การปฏิบติัในระดบัประเทศ  

ประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งผลกัดนั
ใหมี้การด าเนินงานของ NTPB กบั 
TPCB อยา่งเตม็ท่ี โดยการบูรณาการ
แนวทางท่ีริเร่ิมในเวทีอาเซียนไปสู่
การปฏิบติัในระดบัประเทศ ทั้งใน
เชิงนโยบายและโครงการ  

5 การประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐท่ี
จะช่วยผลกัดนัและ
ขบัเคล่ือนการ
ด าเนิน งานตาม 
MRA-TP 

มีการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐเพียงเท่าท่ี
จ  าเป็นในระดบัประเทศ
เท่านั้น และยงัขาดกลไก
การประสานงานระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอยา่ง
เหมาะสม 

ตอ้งมีกลไกการประสานงานทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค
อาเซียน การจดัตั้งส านกัเลขาธิการ
ระดบัภูมิภาคส าหรับการด าเนินงาน
ตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติัวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียว
จึงอาจเป็นกลไกท่ีจะช่วยใหก้าร
ประสานงานมีความเหมาะสมข้ึน 
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ตำรำงที ่5.1  (ต่อ) 
 
ล ำดับ ประเด็นช่องว่ำง สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรแก้ไขช่องว่ำง 

6 การฝึกอบรม
มาตรฐานสมรรถนะ
ในสถาบนัการศึกษา 
และอาชีวศึกษา 

มีการฝึกอบรมมาตรฐาน
สมรรถนะใน
สถาบนัการศึกษาในระดบั 
ประเทศ แต่ยงัไม่แพร่หลาย 
ท าใหก้ารผลิตบุคลากร
วชิาชีพการท่องเท่ียว
บางส่วนยงัไม่ตอบสนอง
ต่อมาตรฐานท่ีอาเซียน
ก าหนดข้ึน 

ตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมมาตรฐาน
สมรรถนะในสถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัอาชีวศึกษา เพื่อปรับใช้
หลกัสูตรดา้นการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียนในทุกระดบัทัว่ประเทศ โดย
ก าหนดใหมี้การปรับ ปรุงหลกัสูตร 
โดยใชแ้นวคิดมาตรฐานสมรรถนะ
ของอาเซียนเป็นแกนกลางในการจดั
ฝึกอบรม 

7 การดึงดูดและรักษา
ใหผู้ฝึ้กอบรมท่ีมี
ความเหมาะสมอยู่
ในระบบการ
ฝึกอบรม 

ยงัมีผูฝึ้กอบรมท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพียง
ร้อยละ 50-70 ของความ
ตอ้งการในแต่ละประเทศ 

ตอ้งจดัใหมี้การถ่ายทอดความรู้จากผู ้
ฝึกอบรมตน้แบบ และผูป้ระเมิน
ตน้แบบท่ีไดรั้บองคค์วามรู้จากระดบั
อาเซียนไปแลว้ สู่ผูฝึ้กอบรม และผู ้
ประเมินคนอ่ืนๆ ภายในแต่ละ
ประเทศต่อไป 

8 ส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการฝึก 
อบรมดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ในบางประเทศ รัฐบาลได้
จดัหาใหมี้อุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
ฝึกอบรม แต่ในบาง
ประเทศยงัไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในประเด็นน้ี 

ตอ้งมีการจดัสรรและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ สถานท่ี และส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการฝึกอบรมดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัไดจ้ริง สม
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

9 การบงัคบัใชก้รอบ
ความร่วมมือ MRA-
TP 

มีกรอบการก ากบัดูแลการ
ด าเนินงาน MRA-TP ในทุก
ประเทศ แต่มีการ
ด าเนินงานเพียงบางมิติ อีก
ทั้งยงัมีความแตกต่างกนั
มากในแต่ละประเทศ 

จ าเป็นตอ้งมีกรอบการก ากบัดูแล
อยา่งครอบคลุม อาทิ การออกขอ้
กฎหมาย และก าหนดระเบียบใน 
การบงัคบัใช ้เพื่อสนบัสนุน
กระบวนการ MRA-TP ใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ตำรำงที ่5.1  (ต่อ) 
 
ล ำดับ ประเด็นช่องว่ำง สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรแก้ไขช่องว่ำง 

10 การยกระดบั
บุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียว ใหมี้
สถานะความเป็น
วชิาชีพและมี
เส้นทางการเติบโต
ในสาขาอาชีพท่ี
ชดัเจน 

ประเทศส่วนใหญ่มีความ
ต่ืนตวัและความสนใจใน
การก าหนดใหมี้กรอบ
คุณวฒิุวชิาชีพการท่องเท่ียว 
แต่พบวา่มี 2 ประเทศท่ีมี
ขนาดเล็กและมีเศรษฐกิจดี
แลว้ จึงไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในเร่ืองน้ี 

จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดกรอบคุณวฒิุ
วชิาชีพการท่องเท่ียว เพื่อพฒันา
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวใหมี้
คุณภาพบริการท่ีดี และส่งเสริมการ
เติบโตของอุตสาหกรรมน้ีดว้ยการ
สร้างคุณค่าของวชิาชีพ และเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพ เน่ืองจากภาค
การท่องเท่ียวและบริการเป็น
ตลาดแรงงานขนาดใหญ่ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการให้ค  าส าคญัท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสรุปบทเรียนความส าเร็จจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนได ้ดงัน้ี 

1) องค์กรการท่อง เ ท่ียวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอา เซียนต้องมุ่ งมั่น
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ (Government Coordination) ท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น 
โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2) แต่งตั้งคณะท างาน (Working Group) ท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อ
ขบัเคล่ือนงานร่วมกัน โดยมีผูแ้ทนจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ธุรกิจโรงแรม บริษัททัวร์ 
สถาบนัการศึกษา ร่วมเป็นองคป์ระกอบ  

3) น าเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีอยูม่าส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ (Network to Promote 
Awareness) และเผยแพร่ขอ้มูล ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน อาทิ การน ากล่องเคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวไปใช้
สนบัสนุนการฝึกอบรม 

4) ใชแ้นวทางเชิงรุกเพื่อแสวงหาความร่วมมือ (Proactive Approach to Engaging) 
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัประเทศ เช่น การขอรับการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการฝึกอบรม 
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5) สร้างศูนยก์ลางความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในระดบัประเทศ เช่น 
คัดเลือกสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพเพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอ่ืนเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

6) ส่ือสารประโยชน์ (Communicating the Benefits) ของขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างชดัเจน เพื่อให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเกิดทศันคติท่ีดีต่อระบบการด าเนินการ MRA-TP 

7) การจดัท าโครงการน าร่องเพื่อผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงาน (Pilot Approach to 
Implementation) โดยเร่ิมจากการประเมินความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ และน ามาเข้าร่วมใน
โครงการน าร่อง 

8) หาช่องทางในการกระจายทรัพยากร (Dissemination of Resources) สู่สาธารณะ
อย่างกวา้งขวาง เช่น ขอความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและภาคธุรกิจน า
มาตรฐานสมรรถนะไปปรับใช ้

9) ใช้แนวทางการประเมินหลายรูปแบบ (Multi-tiered Certification Approach) 
เพื่อลดขอ้จ ากดัของระบบการประเมินท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมา เช่น การเทียบคุณวุฒิของผูจ้บการศึกษา การ
เทียบประสบการณ์ท างาน 

10) ก าหนดให้มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Establishing Regulations) เพื่อให้
สามารถน าขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนไปสู่การ
ปฏิบติัไดส้ าเร็จ 

 
5.2.3 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมกรอบข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำร

ยอมรับคุณสมบัติบุคลำกรวชิำชีพกำรท่องเทีย่วอำเซียน 
5.2.3.1 แนวทางการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติั

บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัประเทศของไทย 
 1) หน่วยงานภาครัฐ 

คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) และ
คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว (TCPB) มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการพฒันา
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวของไทย ความส าเร็จของภารกิจจึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการของประเทศ จึงควรมีกลไกการด าเนินงานท่ีเนน้ความส าเร็จของงาน เช่น ควร
มีการก าหนดระบบการคดัเลือกท่ีเปิดกวา้ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง มีตวัช้ีวดัเป้าหมายในการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจน และมีระบบค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเหมาะสม โดยอาจปรับบทบาท



151 

บางประการเพื่อส่งเสริมให้กลไกของการพฒันาบุคลากรสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
ไม่ซ ้ าซอ้น โดยมุ่งกระตุน้ใหเ้กิดเอกภาพของการพฒันาบุคลากรของประเทศ 

คณะกรรมการบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยนโยบายของ
การพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว ควรเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนยว์ิจยัดา้นนโยบายท่ีผลิต
องค์ความรู้การพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวของประเทศ ขอ้มูลสารสนเทศ และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพิ่มบทบาท
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว เช่น การ
จดัตั้งกองทุนพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนให้กลไกต่างๆ เดินหน้าได ้การ
พฒันาและส่งเสริมศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว ตลอดจนการ
ประชาสัมพนัธ์ระบบการพฒันาบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทในการให้
การรับรองคุณวฒิุบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียว สมควรให้คงบทบาทเดิมไว ้และเนน้ให้การรับรอง
เป็นระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือ ในขณะท่ีตอ้งมีนโยบายท่ียืดหยุ่นในการอ านวยความสะดวกให้กบั
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูส้นใจ นกัเรียน นกัศึกษา และบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียว กบัทั้ง
การท าใหร้ะบบสามารถสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงในสมรรถนะของวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวและ
บริการใหม่ๆ ได้ อน่ึง คณะกรรมการฯ ควรให้ความส าคญักับการผลิตผูส้อน วิทยากร และผู ้
ประเมินระดบัประเทศ เน่ืองจากการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นระบบมาตรฐาน การเขา้สู่การรับรอง
จึงจ าเป็นตอ้งมีการผลิตบุคลากรทั้งดา้นการฝึกอบรมและผูป้ระเมินอยา่งเพียงพอ อยา่งไรก็ดี คณะ
กรรมการฯ ควรด าเนินการเร่งรัดใหก้ารรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม 
ซ่ึงปัจจุบนัระบบจะเน้นไปยงักลุ่มนักเรียน นักศึกษาในระบบการศึกษามากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ทั้งน้ี 
แมว้่ากลุ่มบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวจะสามารถปรับตวัเขา้สู่การรับรองมาตรฐานไดง่้าย แต่ก็
ประสบปัญหาเร่ืองแรงจูงใจและความตระหนักถึงความส าคญัของการได้รับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ แต่ในขณะเดียวกันผูส้นใจท่ีอยู่นอกวิชาชีพการท่องเท่ียวจะได้รับประโยชน์จากช่อง
ทางการรับรองเพื่อเป็นโอกาสในการเขา้สู่สายอาชีพดงักล่าว 

ดงันั้นแลว้ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั จึงตอ้งมีการใหค้วามส าคญักบัด าเนินงานในประเด็นเหล่าน้ี 

(1) การพัฒนากลไกคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
(NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ (TCPB) 
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(2) การบงัคบัใชก้รอบความร่วมมือ MRA-TP โดยจะตอ้งเร่งอนุวตัการ
กฎหมายเพื่อก าหนดระเบียบ ข้อบังคบัในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

(3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีจะช่วย
ผลกัดนัและขบัเคล่ือนการด าเนิน งานตาม MRA-TP 

(4) การสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ของกล่อง
เคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน ร่วมกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา 

2) สมาคมวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 
สมาคมวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและบริการถือเป็นผูไ้ด้รับรับประโยชน์

จากการพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวโดยตรง สมาคมฯ จึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
มาตรฐานและคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่ีสมาคมฯ เล็งเห็นให้กบัสถาบนัการศึกษาในการ
ออกแบบหลกัสูตรและจดักิจกรรมในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ดงันั้นแลว้ สมาคมฯ อาจตอ้งหาพนัธมิตรในการด าเนินการพฒันาบุคลากรเฉพาะดา้น
ตามท่ีสถาบนัการศึกษาและศูนยฝึ์กอบรมต่างๆ มีความเช่ียวชาญ เน่ืองจากท่ีผา่นมา แมว้า่สมาคมฯ 
จะระบุคุณสมบติัของบุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ แต่หากไม่มีสถาบนัการศึกษาให้ความ
สนใจในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน หรือหลกัสูตรการฝึกอบรมในวิชาชีพนั้น ก็ยงัคง
ส่งผลให้การผลิตบุคลากรไม่เป็นไปตามมาตรฐานและสมรรถนะท่ีภาคเอกชนตอ้งการ ทั้งน้ี หาก
พิจารณาถึงมาตรฐานวิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีมีทั้งหมด 32 ต  าแหน่งงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในองค์รวมนั้น ถือได้ว่าเป็นภารกิจท่ียากต่อการพฒันาให้
ครบถว้นทุกต าแหน่งภายในระยะเวลาอนัจ ากดั สมาคมฯ จึงอาจตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัหรือ
ความเร่งด่วนของต าแหน่งงานนั้นๆ และช้ีให้ภาคการศึกษาได้เห็นถึงความขาดแคลนในบาง
ต าแหน่ง ซ่ึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันา  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นอกจากน้ี สมาคมฯ จะตอ้งพร้อมท่ีจะสร้างกลไกจูงใจให้
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวเขา้สู่กระบวนการรับรองมาตรฐานวิชาชีพมากข้ึน โดยอาจก าหนด
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูส้นใจเขา้สู่วิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัเร่งให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
ตอ้งปรับตวัใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน
ไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน  

ดงันั้นแลว้ บทบาทของสมาคมวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั จึงตอ้งมีการใหค้วามส าคญักบัด าเนินงานในประเด็นเหล่าน้ี 
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(1) การร่วมให้ขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
การท่องเท่ียวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ (TCPB) 

(2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ของกล่อง
เคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนใหก้บัสมาชิกในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการของไทย 

(3) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการของไทยตระหนกัรู้
ต่อ MRA-TP ทั้งในเชิงแนวคิด หลกัการ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

(4) การยกระดับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ให้มีสถานะความเป็น
วิชาชีพและมีเส้นทางการเติบโตในสาขาอาชีพท่ีชดัเจน เช่น การก าหนดให้มีการสอบใบอนุญาต
เพื่อประกอบวิชาชีพ เช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น วิศวกร พยาบาล นกับญัชี ซ่ึงมีสภาวิชาชีพเป็น
ของตนเอง 

(5) ร่ วมก าหนด ทิศทางการ ฝึกอบรมด้ านก ารท่ อ ง เ ท่ี ย วของ
สถาบนัการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับหลักการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 

3) สถาบนัการศึกษาหรือศูนยฝึ์กอบรม 
การพฒันาทุนมนุษย์ถือเป็นภารกิจหลักของภาคการศึกษา ดังนั้ นแล้ว 

สถาบนัการศึกษาจึงควรมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวให้มีความเช่ือมโยงกบัมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ นอกจากน้ี สถาบนัการศึกษาจะตอ้งเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรท่ีจะเป็นผูท้  าการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีทศันคติท่ี
เหมาะสมในการผลิตบณัฑิตดา้นการท่องเท่ียวและบริการ โดยอาจมีแนวทางการเตรียมความพร้อม
ของสถาบนัการศึกษาดา้นบุคลากรท่ีจะเป็นผูท้  าการฝึกอบรมใน 2 แนวทาง กล่าวคือ 1) การเตรียม
ความพร้อมของผูท้  าการฝึกอบรมในระบบ โดยการวิจยัและฝึกสอนเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นวชิาชีพใหม่ๆ ร่วมกบับุคลากรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูท้  าการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และความตระหนักในลักษณะและสมรรถนะของแต่ละ
ต าแหน่งเพิ่มมากข้ึน และ 2) การน าบุคลากรวชิาชีพท่ีมีประสบการณ์เขา้มาเป็นผูท้  าการฝึกอบรมใน
ระบบ ซ่ึงจะท าให้หลกัสูตรดงักล่าวมีความน่าสนใจ และผูเ้รียนก็จะไดรั้บการถ่ายทอดสมรรถนะ
และเทคนิคการท างานจริงจากผูมี้ประสบการณ์ตรงในวชิาชีพนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการศึกษา
ควรจะมีระบบการอบรมเบ้ืองตน้ถึงเทคนิคการเป็นผูส้อนและการท าวิจยัให้แก่บุคลากรวิชาชีพท่ีจะ
เข้ามาเป็นผูท้  าการฝึกอบรมในระบบเพิ่มเติม  เพื่อให้ผูท้  าการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
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ถ่ายทอด และสามารถจดักิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดดี้
ยิง่ข้ึน 

สถาบนัการศึกษาและศูนยฝึ์กอบรมจะตอ้งท าความเขา้ใจและประยุกต์ใช้
ส่ือเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของอาเซียน ให้มีความช านาญ เน่ืองจากส านกั
เลขาธิการอาเซียนได้ทุ่มเทงบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาส่ือเหล่าน้ี เพื่อช่วยให้
สถาบนัการศึกษาลดภาระในการจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอน นอกจากนั้นแลว้ สถาบนัการศึกษา
จะตอ้งเตรียมความพร้อมพฒันาหลกัสูตรให้สามารถจดัการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาองักฤษ
ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากระบบการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในทุก
ต าแหน่งจ าต้องมีคะแนนด้านภาษาเป็นเกณฑ์การประเมิน ซ่ึงการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ภาษาองักฤษ จะช่วยให้ผูท่ี้กา้วเขา้สู่การเป็นก าลงัแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ของไทยมีความไดเ้ปรียบในการเขา้สู่ต าแหน่งงาน และมีโอกาสเติบโต มีความกา้วหนา้ในงานสูง
กวา่ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน 

ดงันั้นแลว้ บทบาทของสมาคมวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั จึงตอ้งมีการใหค้วามส าคญักบัด าเนินงานในประเด็นเหล่าน้ี 

(1) การสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ของกล่อง
เคร่ืองมือดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 

(2) การตระหนักรู้ต่อ MRA-TP ทั้ งในเชิงแนวคิด หลักการ และ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

(3) การฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะในสถาบันการศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

(4) การจัดให้มีการเ รียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

(5) การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมด้านการ
ท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นสภาพดี พร้อมส าหรับการฝึกปฏิบติังาน 

(6) การดึงดูดและรักษาให้ผูฝึ้กอบรมท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระบบ
การฝึกอบรม 

5.2.3.2 แนวทางการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนในระดบัภูมิภาคอาเซียนของไทย 

การพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 
เป็นการ ด าเนินงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานของการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของแต่ละ
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ประเทศสมาชิกอาเซียนใหไ้ดรั้บการยอมรับร่วมกนัตามมาตรฐานสากล และเอ้ือประโยชน์บุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวสามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานยงัประเทศปลายทางในภูมิภาคอาเซียนได้อย่าง
สะดวกข้ึน การสร้าง ความร่วมมือในการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือจึงมีความส าคญัต่อผลลพัธ์
ของการพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว โดยขอ้เสนอในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดงัน้ี 

1) การเป็นแกนกลางในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การพฒันา
บุคลากร วชิาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 

ในช่วงต้นของการพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวตามกรอบสมรรถนะ
วิชาชีพอาเซียน ประเทศต่างๆ ได้ออกแบบกลไกและระบบในการขบัเคล่ือนการพฒันาภายใต้
บริบทของตนเอง วิธีการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว การสร้างความ
ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา การก าหนดบทบาทของสมาคมวิชาชีพของแต่ละประเทศ เป็นองค์
ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันา  

หากประเทศไทยสามารถเป็นผูริ้เร่ิมการเป็นผูจ้ดัเวทีการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์การพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในรูปของเวที
การประชุมวชิาการ นิทรรศการ และการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกจากจะเป็นส่ิงท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการรวมตวักนัของอาเซียนเพื่อช่วยเหลือกนัและกนัแลว้ ยงัเป็นการสร้าง
บทบาทน าในฐานะประเทศท่ีเป็น ศูนย์กลางของความรู้ในการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว 
สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาหลกัสูตร มาตรฐานดา้นการท่องเท่ียวของสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นผูน้ าในการพฒันาบุคลากร ดา้นการท่องเท่ียวของอาเซียนและระดบันานาชาติ 
กิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ดงัน้ี 1) การจดัประชุมวิชาการอาเซียนดา้นการพฒันาบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียว 2) การจดันิทรรศการแสดง ผลงาน แนวทางและกลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากรวิชาชีพ 
ท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปล่ียน ความรู้
ดา้นการพฒันาบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว 3) การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื่อน าไปสู่การก าหนดทิศทางของนโยบายการพฒันาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว และ4) การ
แลกเปล่ียนบุคลากรดา้นการศึกษา และมีการวิจยัร่วมกนัเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน ประสบการณ์ 
เรียนรู้บริบทของการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิก ซ่ึงสนบัสนุนให้ขบัเคล่ือนการพฒันาบุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียวมีความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
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2) การพฒันาระบบและกลไกสนับสนุนการพฒันาสมรรถนะบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียว ระดบัอาเซียน 

เน่ืองจากเป้าหมายส าคญัอยา่งหน่ึงของการพฒันาบุคลากรวชิาชีพตามกรอบ
ขอ้ตกลง MRA-TP คือการส่งเสริมให้มีการเคล่ือนยา้ยบุคลากรระหวา่งประเทศได ้อย่างไรก็ตาม
เง่ือนไขของการ เคล่ือนยา้ยนั้น แต่ละประเทศจะตอ้งพฒันาศูนยฝึ์กอบรมและศูนยป์ระเมินบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ การเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้น
การท่องเท่ียวจะเกิดอุปสรรคอยา่งยิ่งหากบุคลากรของประเทศมีความตอ้งการเคล่ือนยา้ยไปท างาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ในประเทศไม่มีศูนยฝึ์กอบรมและศูนยป์ระเมินสมรรถนะท่ีเพียงพอ  

ดงันั้น เพื่อท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยและการรับรองมีความยืดหยุน่ ประเทศไทย
ควรพฒันาให้มีศูนยฝึ์กอบรมและศูนยก์ารทดสอบสมรรถนะวิชาชีพระดบัอาเซียนข้ึน เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
หลายประการคือ การมีท่ีตั้งในฐานะศูนยก์ลาง ของประชาคมอาเซียน มีโครงสร้างพื้นฐานดา้นการ
ส่ือสารและเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีดี มีสถาบนัการศึกษาจ านวนมากพร้อมท่ีจะปรับไปสู่การเป็น
ศูนยก์ารประเมินระดบัอาเซียน มีสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
การยอมรับดา้นคุณภาพ มีแหล่งฝึก ประสบการณ์และแหล่งจา้งงานดา้นการท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากจะช่วยกระตุน้ใน เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีคุณภาพทัว่อาเซียนแลว้ 
ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการคดัเลือกบุคลากร ด้านการท่องเท่ียวเขา้สู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ไทยไดอ้ยา่งมีคุณภาพและทนัต่อความตอ้งการ ในขณะท่ีสถาบนัการศึกษาจะไดป้ระโยชน์จากการ
พฒันาเป็นศูนยฝึ์กอบรมและศูนยป์ระเมินสมรรถนะระดบัอาเซียน ทั้งประเด็นเร่ืองการเพิ่มรายรับ
จากค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและประเมิน การพฒันาหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาท่ีมีความ
ทนัสมยัตอบโจทยข์องอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยงัเป็นการ
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาด้านวิชาชีพ
ท่องเท่ียวของอาเซียน โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ดงัน้ี 1) พฒันาศูนยก์ารฝึกอบรมบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวระดบัประเทศสู่การเป็นศูนยฝึ์กอบรม บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 2) 
พฒันาศูนยป์ระเมินบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวระดบัประเทศสู่การเป็นศูนยป์ระเมิน บุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 3) การพฒันาหลกัสูตรดา้นการท่องเท่ียวในระดบัสูงกว่าประกาศนียบตัร 
ซ่ึงมีมาตรฐานสูง เพื่อรองรับความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมบุคลากรวิชาชีพ 
ท่องเท่ียวทั้ง 32 ต  าแหน่ง 4) การเร่งรัดให้มีระบบการเทียบเคียงประสบการณ์ของบุคลากรซ่ึง
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่องเท่ียวระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ให้
สามารถ เชา้สู่การรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวของอาเซียนไดโ้ดยเร็ว และ 
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5) การเร่งรัดให้มีหลักสูตรด้านการท่องเท่ียวซ่ึงจดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษหรือ 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนตลอดหลกัสูตรใหเ้พิ่มมากข้ึน 

3) การพฒันาหน่วยงานคลงัสมองดา้นการพฒันาบุคลากรท่องเท่ียว 
การเคล่ือนยา้ยบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว มีเป้าหมายส าคญัเพื่อสนบัสนุน

ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเติบโตขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและมี
เสถียรภาพ ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายรับส าคญัของประเทศ จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนให้การขยายตวัด้านการท่องเท่ียวเติบโตอย่างมีสมดุล นอกจากการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นการ ท่องเท่ียว และมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐบาลจะตอ้งกระตุน้ให้เกิด
การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนแลว้ การขยายตวัของการท่องเท่ียวจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท่ี
มีคุณภาพรองรับอยา่งเทียงพอในเวลาท่ีอุตสาหกรรมตอ้งการปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวเป็นความทา้ทายและอุปสรรคใหญ่ของ ประเทศไทย โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
ตา้นวิชาชีพท่องเท่ียวซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐาน แม้ประเทศไทยจะมีสถาบนัการศึกษาผลิต
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจ านวนมาก แต่ยงัคงขาดหน่วยงานท่ีท างานในลกัษณะคลงัสมอง ซ่ึงท า
หนา้ท่ีในการศึกษาและคาดการณ์ขอ้มูลความตอ้งการบุคลากร (Demand) และความสามารถในการ
ผลิตบุคลากร (Supply) ดา้นการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุล การผลิตบณัฑิตตา้นการท่องเท่ียวใน
บางต าแหน่งท่ีมีปริมาณมากเกินความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลายเป็นต้นทุนของ
ประเทศให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั ในขณะท่ีบางต าแหน่งงานกลับมีบุคลากรไม่
เพียงพอ ซ่ึงรวมไปถึงคุณภาพซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานนโยบายตา้นบุคลากรการ
ท่องเท่ียว เพื่อท า หนา้ท่ีศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการบุคลากรของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ
การรวบรวมข้อมูล เก่ียวกบัการผลิตบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยและอาเซียน ซ่ึง
กระจายอยู่ในสถานศึกษาและสถาบนัฝึกอบรมอาชีพ เพื่อน าไปสู่การวางแผนการพฒันาบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวระดบัมหภาคท่ีสามารถสนับสนุนการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวไทยและภูมิภาค
อาเซียน โดยมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ดงัน้ี 1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งสถาบนั
นโยบายการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวอาเซียน 2) การพฒันาระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลด้าน
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจากหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งกบัการจา้งบุคลากรและการผลิตบุคลากรดา้น
การท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพยากรณ์และการก าหนดนโยบายตา้นการพฒันาบุคลากร  
3) การพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อการจดัการบุคลากรการท่องเท่ียวอาเซียน เพื่อสร้างองค ์ความรู้
และแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศให้แก่ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวของประเทศไทยและอาเซียน เก่ียวกับ
แนวทางการสรรหาคดัเลือก การพฒันา ตลอดจนการธ ารงรักษาและการขยาย ศกัยภาพของบุคลากร
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วชิาชีพท่องเท่ียว แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 
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P (Plan) วำงแผน D (Do) ปฏบิัติ C (Check) ตรวจสอบ A (Act) แนวทำงกำรขบัเคลือ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ภำพที ่5.1  แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน  

ผูก้ ำหนดนโยบำยและกำรบริหำร 
คณะกรรมการระดบัประเทศ 
(คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ และคณะกรรมการรับรอง
คุณวฒิุวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ) 

นโยบำยตำมข้อตกลงร่วมว่ำด้วย
กำรยอมรับคุณสมบัตบุิคลำกร
วชิำชีพกำรท่องเทีย่วอำเซียน 

ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม 
- งบประมาณ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การสนบัสนุนทางกฎระเบียบ 
- ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

การควบคุม 
- คณะกรรมการระดบัระหวา่งประเทศ 
(คณะกรรมการติดตาม ก ากบั และดูแล
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน) 

แนวทำงด ำเนินงำนในระดบัภูมิภำคของ
ไทย 
- การเป็นแกนกลางในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์การพฒันา
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 
- การพฒันาระบบและกลไกสนบัสนุน
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียน 
- การพฒันาหน่วยงานคลงัสองดา้นการ
พฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว 

การจดัสรรและกระจายทรัพยากร 
- การกระจายทรัพยากร/ เคร่ืองมือดา้น
การท่องเท่ียวอาเซียนให้ภาคีร่วมน าไป
ปฏิบติั 
- ระบบการจดัฝึกอบรมและการประเมิน 
 

หน่วยงำนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
- ผูรั้บผิดชอบหลกั 
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
-คณะท างาน (Working Group) 
-ศูนยฝึ์กอบรมและศูนยป์ระเมิน 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในระดบัประเทศ
ของไทย 
- หน่วยงานภาครัฐ 
- สมาคมวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวและ
บริการ 
- สถาบนัการศึกษา / ศูนยฝึ์กอบรม 

มาตรการในการตรวจตราและ
ประเมินผล 
- การประเมินผลโครงการ/นโยบายใน
ระดบัประเทศ 
-- การประเมินผลโครงการ/นโยบายใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 

กำรประสำนงำนและกำรประชำสัมพนัธ์ 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- การประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการรับรู้ และ
เขา้ใจถึงประโยชน์ของนโยบายตาม
กรอบ MRA-TP 
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5.3 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามกรอบขอ้ตกลง
ร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงท าการศึกษาถึงบริบท 
สถานการณ์ ช่องว่างการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงได้ใช้กรณีศึกษาของประเทศไทย กับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนอีก 
จ านวน 5 ประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัเสนอแนะให้มีการพฒันาการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมว่าด้วยการ
ยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ในระดบัประเทศของไทย โดยสามารถน า
ผลการวิจยัไปปรับใช้ในการวางแผนหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของไทยให้สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านช่องว่างท่ีเกิดข้ึน โดยอาจปรับบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผดิชอบของบางหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพ ในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีให้ความส าคญักบัความร่วมมือ
จากภาคีสามฝ่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา) เพื่อบูรณาการการท างานในการพฒันา
บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวของไทยให้สามารถแข่งขนัได้อย่างทดัเทียมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจิัยคร้ังต่อไป 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งส านักส านักเลขาธิการระดบัภูมิภาค

ส าหรับการด าเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติัวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (The Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals) ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัถึงแนว
ทางการด าเนินการภายหลงัท่ีมีการก่อตั้งส านกัส านกัเลขาธิการระดบัภูมิภาคส าหรับการด าเนินงาน
ตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติัวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (The Regional 
Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals) ซ่ึงจะเป็นองคก์รในระดบัภูมิภาคท่ีจะช่วยประสานงานการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ดงักล่าว 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย 
เร่ือง “แนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายการด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วม 

ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวชิาชีพการท่องเทีย่วอาเซียน : กรณศึีกษา
เปรียบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน” 

 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง                                                                        

 
ค าช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการคน้ควา้วิทยานิพนธ์ ตามหลกัสูตรศิลป
ศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในหัวขอ้เร่ือง “แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงาน
ตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน” ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ชุดน้ีจะใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวมเพื่อใช้
ในการศึกษาทางวชิาการเท่านั้น 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) โดยมุ่งศึกษาใน
ประเด็นบริบท กลไกการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนช่องว่างในการด าเนินงานตาม
ข้อตกลง ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีปรากฏรายนามในคณะกรรมการวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว ศูนยเ์ครือข่ายการประเมิน
มาตรฐานบุคลากรการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการด าเนินการตามกลไกท่ีถูกจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
นายชนินทร์ ศรีวสุิทธ์ิ 

   นกัศึกษาคณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดนีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1: ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2: ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
วนัท่ี   เวลา  สถานท่ีสัมภาษณ์     
1.2 ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์          
ต าแหน่ง           
ช่ือหน่วยงาน           
โทรศพัท ์  โทรสาร   E-mail      
 
ส่วนที ่2: ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวชิาชีพด้านการท่องเทีย่วอาเซียน 
2.1 ความเก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของท่านต่อการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่
ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
           
           
           

            
2.2 ภูมิหลงั และภาพรวมการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนเป็นอยา่งไร  
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2.3 ผลการด าเนินการส าคญัตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียน  
           
           
           

            
2.4 กลไกการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวอาเซียนเป็นเช่นไร 
           
           
           
           

            
2.5 ในทศันะของท่าน การด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน มีปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ (หากมี อะไรบา้ง) และคาดวา่จะมี
ปัญหาอุปสรรคใดอีกบา้งในอนาคต 
           
           
           
           
            

2.6 ท่านมีความเห็นวา่การด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวอาเซียนนั้น มีช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนในประเด็นใดบา้ง และช่องวา่งในประเด็นใดส าคญั
มากท่ีสุด 
           
           
           
            

2.7 ท่านมีขอ้เสนอแนะใดบา้งต่อการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ยการยอมรับคุณสมบติั
บุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
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2.8 ประเด็นอ่ืนๆ (หากมี) 
           
           
           

            
 
หมายเหตุ: หากท่านมีรายละเอียดเชิงเน้ือหา ขอ้มูล สารสนเทศ และสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
รูปแบบเอกสาร ขอความกรุณาส่งมอบใหผู้ว้จิยั เพื่อน าไปใชป้ระกอบการศึกษา 
 
  

ขอขอบคณุในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมลูอันเป็นประโยชน์จากท่าน 
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In-depth Interview Guideline 
“The Policy Implementation Guidelines of the ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Tourism Professionals: A Comparative Case Study of  
Thailand and ASEAN Member Countries” 

 
Clarification: This in-depth interview in the topic of “The Policy Implementation Guidelines of 
the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: A Comparative Case 
Study of Thailand and ASEAN Member Countries” is a part of data collection for a master thesis 
in partial fulfillment of the requirement for the Master Degree of Arts in Integrated Tourism 
Management, Graduated School of Tourism, National Institute of Development Administration. 
The result from this interview will use for academic purpose only. 
 This study aim to collect the information and opinion related to the policy 
implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 
(MRA-TP) which focused on context, mechanism, problems / obstacles, and gap in operation 
process of the MRA-TP.  
      
 
          Thank you for your valuable information and suggestion   
        Chanin Sriwisut 
     Master degree student in the program of in Integrated Tourism  

Management, National Institute of Development Administration 
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This in-depth interview divided into 2 parts; 
Part 1: Informant’s information 
Part 2: Information and opinion related to the policy implementation of the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals 
 
Part 1: Informant’s information 
1.1 Interview details 
Date……………………. Time…………….. Location……………………………………………. 
1.2 Informant’s information 
Name of Interviewee ………………………………………………..……………………………… 
Position……………………………………………………………………………………………… 
Organization………………………………………………………………………………………… 
Telephone number…………………… Fax…………………………E-Mail……………………… 
 
Part 2: Information and opinion related to the policy implementation of the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals 
2.1 The relevant and involvement of your organization in implementing the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.2 Background and Overview Situation in implementing the ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals in your context 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 Outstanding outcomes from implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.4 National level mechanism of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.5 In your point of view, do you ever faced any problem / obstacle in implementing the ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals? (If yes, please describe) 
Furthermore, is there any problem / obstacle which going to happen in the next future? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.6 In your opinion, is there any gap happen from the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals in your country? (If yes, please describe) Could you please ranking the 
important of the gap from highest to lowest? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.7 Could you please suggest the guideline for implementing the ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.8 Do you have other issues to discuss about the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Remark: Could you have the documents related to the implementation of the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals, please kindly send to the researcher for 
support this research. 
 

Thank You



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ 
 

1. นายพรหมโชติ ไตรเวช  
 ต าแหน่งหนา้ท่ี ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
 สถานท่ีท างาน ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา 

ต าแหน่งหนา้ท่ี รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรการ
ท่องเท่ียว 

สถานท่ีท างาน ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดสันต ์สุทธิพิศาล 

ต าแหน่งหนา้ท่ี อาจารยป์ระจ า คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถานท่ีท างาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4. ดร.สุขยนื เทพทอง 
ต าแหน่งหนา้ท่ี นกัวจิยั คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถานท่ีท างาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

5. Mr.Eddy Krismeidi 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  Senior Officer, Tourism Unit, Infrastructure Division 
สถานท่ีท างาน  ASEAN Secretariat
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์เพือ่ท าการวจิยั
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ภาคผนวก ง 
 

ค าส่ังกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาที่ 641/2554 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
บุคลากรวชิาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ 

(National Tourism Professional Board: NTPB)  
และค าส่ังกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาที ่642/2554 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวชิาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ 
(Tourism Professional Certification Board: TPCB) 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล นายชนินทร์ ศรีวสุิทธ์ิ 
 
ประวตัิการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ  
 (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
 มนุษยศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารยทุธศาสตร์  
 ส านกับริหารยทุธศาสตร์ องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 
 พ.ศ. 2557-2559 

นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองการ
ต่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พ.ศ. 2553-2554 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงระหวา่งประเทศ  
ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

 
ประสบการณ์ทางวชิาการ ผูช่้วยสอน / ผูช่้วยนกัวจิยั ประจ าส านกัวจิยั  
 คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ทุนการศึกษาและรางวลั - ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ทุนการศึกษา กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 
 - ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. อดุล วิเชียรเจริญ 

และศิษย ์
 - รางวลัชมเชย นกัศึกษาพระราชทานระดบัอุดมศึกษา 
 - รางวลัชนะเลิศการทดสอบความรู้และการประกวดเขียน

เรียงความอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
- Participating Youth, the Ship for Southeast Asian Youth 
Program, Cabinet Office, Government of Japan 
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