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แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
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ABSTRACT
This research aimed to 1) formulate plans to develop human capital potentials to strengthen fortourism
management in the Middle Northeast Thailand, and 2) analyze the possibility of connecting networks of the
tourism entrepreneurs in four middle northeast provinces; Khon Kaen, Mahasarakham, Roi Et, and Kalasin. This
participatory action research and the research processes comprised focus group discussions, workshops, and
in-depth interviews. The study found that formulating tourism human capital potential plans, the study had  
reviewed  its supply chain from the tourism entrepreneurs, officers, and consumers. When the plans formulated,
the study gained 36 projects. There were four networks of tourism entrepreneurs; 1) restaurant entrepreneurs,
2) accommodation entrepreneurs, 3) souvenir shop entrepreneurs, and 4) tour entrepreneurs and tour guides.
Keywords : human capital potentials, Strengthening, Tourism Management

							

บทคัดย่อ

วิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ค้นหาแนวทางและสร้างแผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดา้ นการท่องเทีย่ วเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) เพือ่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชือ่ มโยง
เครือข่ายการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
วิธกี ารวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้วธิ กี ารสนทนากลุม่ เป้าหมาย การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษา พบว่า 1) แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้           
ห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์จากข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้บริโภคได้โครงการ 36 โครงการ           
2) ในการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วได้เครือข่าย 4 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
2) กลุ่มผู้ประกอบการที่พัก 3) กลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก และ 4) กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทน�ำเที่ยว
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเข้มแข็ง การจัดการท่องเที่ยว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุง่ ทีจ่ ะจัดตัง้ ให้อาเซียน
เป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และ
ตลาดเงินทุน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม
กรอบความร่วมมือด้านกฎหมายการพัฒนาความร่วมมือ
ด้ า นการเกษตร   พลั ง งาน การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ กนกวรรณ
ขวัญคง (2552) กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน ครั้งที่ 12 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ให้ความส�ำคัญในเรื่องการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเทีย่ วภายในภูมภิ าคมีการต่อยอดโดยน�ำเข้าสูว่ าระการ
ประชุมอาเซียนครั้งที่ 14 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงของเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสนับสนุนการเดินทางท่องเทีย่ วของเยาวชน
      นักวิชาการมีความกังวลว่า การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้นสถาบัน
การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต นั ก ศึ ก ษาด้ า นการโรงแรมและบริ ก าร                
มีปจั จัยเสีย่ งจ�ำนวนมากเนือ่ งจากสถานศึกษายังไม่ปรับตัว
เพื่อเตรียมรับกับการที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ขณะทีธ่ รุ กิจท่องเทีย่ วและบริการจ�ำเป็น
ต้องใช้ภาษาต่างประเทศมากที่สุดประเทศคู่แข่งบุคลากร
ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตอ้ งการเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยโดยไม่เกีย่ งเรือ่ งค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2558
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดียว
สหภาพยุ โ รป แต่ ล ะประเทศจะต้ อ งพยายามพั ฒ นา
ศักยภาพตัวเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาต่างประเทศธุรกิจ       
ท่องเที่ยวและการบริการถือเป็นหัวใจในการสร้างภาพ
ลักษณ์ของประเทศภาครัฐต้องวางแผนเพื่อจัดการความ
เสี่ยงต้องมีแผนช่วยจัดการความเสี่ยงในระดับประเทศ        
(จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2554; สัมพันธ์   แป้นพัฒน์, 2554;           
สุพัตรา จิราธิวัฒน์, 2554)
      ลัคณา วันเทวิน (2554) ให้ทัศนะว่า การหลั่งไหล
ของแรงงานต่างชาติเข้าสูป่ ระเทศไทยการทีจ่ ะประสบความ
ส� ำ เร็ จ ได้ ก็ ด ้ ว ยการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ทุ น มนุ ษ ย์ เป็ น        

ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช�ำนาญ
รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเองคน
เป็น “สินทรัพย์” ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ไม่ม      ี
ค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอื่นและคนคือ “ทุน” (Human
Capital) ทีส่ ามารถสร้าง “มูลค่าเพิม่ ” ได้เสมอ คนเป็นปัจจัย
ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะผลั กดั นให้ องค์ กรไปถึ ง เป้ า หมายที่         
วางไว้ซึ่งจะท�ำให้องค์กรอยู่รอด องค์กรมีการวางแผน             
ในการสร้างสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency)
ในทุนมนุษย์เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขัน วลัยพร                            
ริ้วตระกูลไพบูลย์ (2552) ได้เสนอแนะ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
ด้านจิตวิทยาการบริการ ควรปลูกฝังให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในเรือ่ งความส�ำคัญของการบริการ และผูใ้ ห้บริการ คุณภาพ
การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
มีทัศนคติ     ที่ดีต่อการบริการ และเป็นผู้สร้างความประทับ
ใจให้แก่ นักท่องเที่ยว ด้านภาษาและวัฒนธรรม เตรียม
ความพร้อมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา
อังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และควรหา
โอกาสฝึกฝนภาษาที่สองหรือภาษาที่สามด้วย เช่น จีน  
ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วย
4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ
กาฬสินธุ์ ซึง่ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญด้านการท่องเทีย่ ว
ของภูมภิ าค เนือ่ งจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่ ว
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีตา่ งๆ ทีม่ คี วาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิน่    ดงั นัน้ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ของทุนมนุษย์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงมีความจ�ำเป็น          
ทีจ่ ะค้นหาแนวหาและสร้างแผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วในภาค       
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตลอดจนวิเคราะห์ความเป็น
ไปได้ในการเชือ่ มโยงเครือข่ายการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ               
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมการสู่การเป็นแหล่ง       
ท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ค้ น หาแนวทางและสร้ า งแผนพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

		 Input

วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว
จากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว
กลุม่ ผูใ้ ห้บริการ และกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ตามประเด็ น พั ฒ นาศั ก ยภาพ       
ทุ น มนุ ษ ย์ ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย ว                         
4 ประเด็น ได้แก่
     1) ด้านการบริหารจัดการ
     2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3) ด้านการให้บริการ
     4) ด้านภาษาและวัฒนธรรม

2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเทีย่ วกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

			 Process

วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(PAR)
- วิธีการสนทนากลุ่มเป้าหมาย  
(Focus group discussion)
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(workshop)
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
    (in-depth interviews)

				

Outcome

			 Output

- แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ด้านการท่องเที่ยว
- เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบ
การท่องเทีย่ วในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง

ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยว ในมิติดังต่อไปนี้
1. มูลค่าการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการท่องเที่ยว
5. องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
(Participatory Action Research : PAR) โดยใช้วิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Technique) ได้แก่
การสนทนากลุ่มเป้าหมาย  (Focus Group Discussion)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับ
การสนทนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัดได้แก่
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ที่พัก/โรงแรม/
รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 3) ร้านขายของที่ระลึก 4) บริษัทน�ำเที่ยว/
ทัวร์/มัคคุเทศก์  จำ� นวน  20 คน จากผูท้ มี่ รี ายชือ่ ขึน้ ทะเบียน
กับส�ำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
      กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้ อ ยเอ็ ด และกาฬสิ น ธุ ์ ประกอบด้ ว ย 4 กลุ ่ ม ได้ แ ก่                            
1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  2) ทีพ่ กั /โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
3) ร้านขายของที่ระลึก 4) บริษัทน�ำเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์
จ�ำนวน 60 คน จากผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงาน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูล

ส�ำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบ
การท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง                   
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด          
และกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 11 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา น�ำเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

      1. การค้ น หาแนวทางและสร้ า งแผนพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยการสนทนากลุม่ เป้าหมายของกลุม่ ผูป้ ระกอบ
การท่องเที่ยว จ�ำนวน 20 คน โดยการน�ำเสนอข้อมูลที่ได้
ทัง้ หมดแล้วระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา
โดยใช้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลของกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว กลุม่ ผูใ้ ห้บริการ/เจ้า
หน้าที่   และกลุ่มผู้บริโภค/ผู้รับบริการ ตามประเด็นพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 4 ประเด็น ได้แก่            
1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
3) ด้านการให้บริการ และ 4) ด้านภาษาและวัฒนธรรมได้  
แผนงาน/โครงการ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การสนทนากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ณ ห้องประชุม โรงแรมเขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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จากภาพที่ 2 การสนทนากลุ ่ ม เป้ า หมายของกลุ ่ ม ผู ้         
ประกอบการท่องเที่ยวสรุปผลการสนทนาได้ดังนี้
      1) ด้านการบริหารจัดการ โครงการจัดท�ำระบบ
ประเมินตามหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN-MRA ของบุคลากร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ ความรู ้ ค วาม
สามารถของบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในทุกภาคส่วน
พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วด้านการตลาด
จัดท�ำมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวร่วมกันจัดท�ำมาตรการการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
วิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเตรียมการรับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝีมอื อย่างเสรีเพือ่ มุง่ ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวร่วมกันโครงการส่งเสริมการใช้บริการทัวร์ในท้องถิ่นที่
ถูกกฎหมาย (ที่มีใบอนุญาต/ท�ำประกันภัย) ไม่ใช้ทัวร์เถื่อน
หรือ หน่วยงานจัดเอง เช่น อบต. ไม่มีใบอนุญาตโครงการ
สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไม่ตัดราคา
กันเองโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษา
เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC โครงการช่วยเหลือด้านงบประมาณ
เช่น ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กู้เงินได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง4จังหวัด ดังปรากฏผลการให้สัมภาษณ์ อาทิเช่น
นายขวัญชัย ปัททะทุม ผู้ใหญ่บ้านโคกโก่ง 120/1 บ้านโคก
โก่งโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
“ปัญหาของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วด้านการบริหาร
จัดการ คือ บางบ้านทีท่ ำ� โฮมสเตย์ยงั ไม่มรี ะบบเดียวกัน เช่น
อาหาร ความสะอาดบางบ้านทีท่ ำ� โฮมสเตย์ เจ้าของบ้านไม่
ได้อยู่ด้วย ปล่อยให้แขกพักกันเองตามล�ำพัง”
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการจัดท�ำระบบ
E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online ให้สอดคล้อง
หลั ก สู ต รสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals-MRA เพือ่ เชื่อม
โยงกับWebsite ASEANการจัดตั้งเครือข่าย Tourism
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Professionals Certification Network (TPCN) วางแผน
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตลอดจน
ดูแล Web Site ร่วมกันศึกษาพัฒนาออกแบบการติดตัง้ และ
ดูแลควบคุมและบ�ำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วม
กันจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ร่วมกันจัดท�ำแผนฝึกอบรม (Studies Plan) และสื่อประสม
ประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่โครงการ
ให้จังหวัดรวบรวมผู้ประกอบการไว้ทั้ง 4 จังหวัด และให้
ข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ ่ ม ผู             ้
ประกอบการท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ                 
ตอนกลาง 4 จังหวัด ดังปรากฏผลการให้สมั ภาษณ์ อาทิเช่น
นางสัมฤทธิ์ ชาญศึก ร้านหัตถกรรมบ้านแพง 46 หมู่ท่ี 1
ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
“ร้านหัตถกรรมบ้านแพง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง
ด้ า นวั ฒ นธรรมการทอเสื่ อ กก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งปั ญ หาของ                  
ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี ยังอยู่ในวงแคบๆ จึงอยากจะฝาก
ทางหน่วยงานของรัฐช่วยให้การสนับสนุน”
3) ด้านการให้บริการ โครงการจัดท�ำแผนฝึกอบรม
ผูใ้ ห้บริการ/เจ้าหน้าทีก่ ารให้บริการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วจัด
อบรมหลักสูตรกลุ่มแผนกแม่บ้าน (House Keeping) ให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการท่องเที่ยวปี
2554-2558 รวมถึงหลักสูตรกลุม่ สาขาการโรงแรม วางแผน
สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ก ารให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั น ในเครื อ ข่ า ย                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส�ำรวจและวิเคราะห์
ความต้ อ งการด้ า นแรงงานของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ การ                
ท่องเที่ยว ศึกษาส่งเสริม สนับสนุนความต้องการสินค้า
อาเซียนด้านการท่องเทีย่ วพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจบริการ
น� ำ เที่ ย ว ผู ้ น� ำ เที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก์ โ ครงการสื บ ทอด
สร้างสรรค์อนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น เน้นขายความรู้มากกว่าขาย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้บริโภคจัดตั้งสมาคม
การท่องเที่ยว 4 จังหวัด ให้เชื่อมต่อกันในทัวร์เดียวกัน              
ทั้งบริษัททัวร์/ที่พักโรงแรม/ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก
เสนอภาครัฐให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงาน
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ภาครัฐแลกเปลีย่ นการท่องเทีย่ วซึง่ กันและกันโครงการภาค
รัฐเป็นโครงการเครือข่ายท่องเที่ยว ธุรกิจจะเกิดได้ภาครัฐ
ต้องเข้าไปช่วยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด
ดังปรากฏผลการให้สมั ภาษณ์ อาทิเช่น ผูจ้ ดั การร้านอาหาร
จ้ อ ก้ อ ฟาร์ ม เลขที่ 371/1 ใกล้ สี่ แ ยกทางไปอ� ำ เภอ
อาจสามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
      “จ้อก้อฟาร์มมีจดุ ยืนทีจ่ ะรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการพัฒนาเรือ่ งการปลูกข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลา เรา
ก็จะใช้ขา้ วหอมมะลิ และมีกรรมวิธใี นการหุงข้าวทีแ่ ตกต่าง
จากที่อื่น และได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องน�้ำได้
มาตรฐานได้รับรางวัล ห้องน�้ำสะอาดชนะเลิศปี พ.ศ. 2550
อาหารสะอาดรสธรรมชาติ (Clean Food Good Taste) จาก
กรมอนามัย”
4) ด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วและเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านภาษาวิเคราะห์ทกั ษะการใช้ภาษาทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นวางแผนพัฒนาจากความหลาก
หลายทางวั ฒ นธรรม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มรดกทาง
ประวัติศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เตรียมแผนรับการรวมกลุม่
สาขาท่องเที่ยวที่มีส่วนส�ำคัญต่อการเร่งรัดการเปิดเสรีการ
บริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในภูมภิ าค รวมถึงมาตรการ
ต่างๆในการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่อง
เที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมกันโครงการอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน             
ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้หรือเป็นไกด์ที่ดียังไม่ได้ควรปรับปรุง

หลักสูตรส่วนการต้อนรับแขกต่างชาติ คัดเลือกพนักงานที่
ใช้ภาษาได้ หรือ home stay ควรประสานงาน ททท. ให้น�ำ
ทัวร์ตา่ งชาติมาใช้บริการโครงการอบรมแนะน�ำสถานทีท่ อ่ ง
เทีย่ วให้มกี ารอบรมต่อเนือ่ ง เช่น โรงแรมทีม่ แี ขกต่างชาติมา
พัก พนักงานระดับปริญญาตรีควรใช้ภาษาอังกฤษได้ เป็น
ภาษาท่องเที่ยว/ ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สามารถแนะน�ำแขก
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ดังปรากฏผล
การให้สัมภาษณ์ อาทิเช่น นางพิรามล เที่ยงบุญ 128 หมู่ 6
บ้านโคกสง่า (หมู่บ้านงูจงอาง) ต.ทรายมูล อ.น�้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40140
“ปัญหาของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วด้านภาษาและ
วัฒนธรรมคือขาดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะพิธีกร         
ที่บรรยายขณะแสดง เมื่อบรรยายเสร็จ เชิญชวนบริจาค
เพราะไม่เก็บค่าเข้าชม แต่ชมแล้วค่อยบริจาคตามก�ำลัง
ศรัทธา ถ้ารอบการแสดงที่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษไม่ได้           
ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ งิ น โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น คนต่ า งชาติ                 
ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ”
      2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเทีย่ วกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้เครือข่ายการท่องเที่ยว
กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) เครือข่ายกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีพ่ กั /
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 3) เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านขายของที่ระลึก และ 4) เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัทน�ำเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวณ ห้องประชุมมงกุฎนาค โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยได้ผลที่บรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ได้สิ่งที่
ค้นพบ คือ
      1. แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่อง
เทีย่ วเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด รวม 4 ด้าน
36 โครงการดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ ได้โครงการ
จ�ำนวน 11 โครงการ 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
โครงการจ� ำ นวน 7 โครงการ 3) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารได้
โครงการจ�ำนวน 10 โครงการ 4) ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ได้โครงการจ�ำนวน 8 โครงการ
      2. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) เครือข่ายกลุม่ ผูป้ ระกอบการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
2) เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการที่ พั ก /โรงแรม/รี ส อร์ ท /           
โฮมสเตย์ 3) เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของที่
ระลึก และ 4) เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทน�ำเที่ยว/
ทัวร์/มัคคุเทศก์

อภิปรายผล

      อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
ดังนี้
      1. การค้ น หาแนวทางและสร้ า งแผนพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางซึง่ ได้แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดา้ นการท่อง
เทีย่ ว ทีส่ อดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา ของจังหวัดขอนแก่นในปี 2550 พบว่าอัตราการเติบโต
ของจ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.52 ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของภู มิ ภ าครองจาก จ.นครราชสี ม า
(กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2550) ส่ ว นจั ง หวั ด
มหาสารคามมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเพชรน�ำ้ งามของเมืองอีสาน ดินแดนแห่ง
ทุง่ กุลาร้องไห้ เป็นแหล่งก�ำเนิดข้าวหอมมะลิทขี่ นึ้ ชือ่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งขุดค้น
ฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ จ ากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จะเห็ น ว่ า                   
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วมีปญ
ั หาและความต้องการ

40

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.3 (September - December 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

หลายด้านคือ 1) ต้องการได้รบั การสนับสนุนองค์ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์เพือ่ การเพิม่ ศักยภาพการประกอบการในด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์มากที่สุด ให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ
พัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการท่องเทีย่ ว ต้องการพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
กว้างขวางและเป็นปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ผู้ประกอบการโรงแรมและ
ที่พัก ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและธนาคารจัดโครงการ
เงินกูส้ ำ� หรับธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั ทีม่ รี ะบบการอนุมตั แิ ละ
การผ่ อ นส่ ง ที่ ส ะดวกเช่ น เดี ย วกั บ โครงการที่ จั ด ให้ กั บ
ข้าราชการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการท่อง
เที่ยวได้พัฒนาตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานการบริการต่างๆของ
โรงแรมใน AEC เพื่อให้แต่ละโรงแรมได้น�ำไปใช้ และมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะๆ ซึง่ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเทีย่ วกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้ประกอบการด้านการท่อง
เที่ยว ต้องการให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มผู้ประกอบ
การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอย่าง
ยั่งยืนทั้งประเภท ร้านอาหาร โรงแรมร้านขายของที่ระลึก
และบริษัทน�ำเที่ยว สามารถส่งต่อถึงกันเป็นเส้นทางท่อง
เทีย่ วในคราวเดียวกันในแต่ละครัง้ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วทัง้
4 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (2542) คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญด้านการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค
เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีมากมายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายการท่องเที่ยว จากผลการวิจัยของ จารุวรรณ                
อุชาดี (2554) พบว่า นักท่องเที่ยวมีมูลเหตุจูงใจต่อการ        
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น คือการท่องเที่ยวเพื่อการ           
พักผ่อน และการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความ
บันเทิง โดยมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นการให้รางวัล
กับชีวิตรองลงมาเป็นการท่องเที่ยวท�ำให้เกิดการไหลเวียน
ของเงินในจังหวัด และการท่องเทีย่ วเพือ่ ให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
โดยนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวในประเทศ
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง

ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย เพื่ อ การน� ำ ไปใช้
ประโยชน์สำ� หรับหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการท่อง
เที่ยวควรน�ำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวดังนี้
1. ควรน� ำ แผนพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ด ้ า น         
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการจั ด             
การท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง                      
ไปพิจารณา หาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว ที่มีความต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการ
ท่องเทีย่ วให้ดี ภาครัฐควรให้ทนุ สนับสนุนแก่ผปู้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล
และศูนย์บริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเทีย่ วกลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้ประกอบการโรงแรมหรือ
ทีพ่ กั เสนอแนะให้มกี ารพัฒนาด้านการให้บริการ ควรจัดท�ำ
แผนฝึกอบรมผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่การให้บริการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรแผนกต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนรวมถึงวางแผนสร้างอัตลักษณ์การ
ให้บริการร่วมกันในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลาง ตลอดจนพัฒนาตัวบ่งชีใ้ ห้ได้ตามมาตรฐานการบริการ
ต่างๆ ของโรงแรมใน AEC ควรวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้
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มาตรฐานการจัดบริการท่องเทีย่ วในด้านต่างๆ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อให้การบริการได้มาตรฐาน
สากลให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
หรือ MRA)
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