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บทท่ี 1  

บทนํา 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการลงนามขอตกลงสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ
กําหนดใหมีการเคล่ือนยายแรงงานเสรี ในสาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง รวม 32 ตําแหนงงาน ใน
ป พ.ศ. 2558 สําหรับประเทศไทยสาขาบริการ1เปนแหลงรายไดสําคัญ มีสัดสวนเปนรอยละ 45 
ตอ GDP  ของประเทศ ในป พ.ศ. 2552 ในขณะท่ีจํานวนผูมีงานทําในภาคบริการ 10 สาขาประมาณ 
15,101,380 คน โดยมีผูมีงานทําในสาขาการทองเท่ียวมีจํานวนสูงเปนอันดับสองคือ มีจํานวนผู
ทํางาน 2,691,016 คน หรือ คิดเปนรอยละ 17.8 ของผูมีงานทําในภาคบริการ ประกอบดวยผูท่ี
ทํางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารจํานวน 2,572,566 คน และ ผูท่ีทํางานในกิจกรรมดาน
ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวจํานวน 118,449 คน ท้ังนี้ผูมีงานทําในภาคการทองเท่ียวมีแนวโนมสูงขึ้น
เม่ือเทียบกับปกอนหนา 

ประเทศไทยจึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาแรงงานในสาขาดังกลาวแตละกลุมท้ังท่ี
อยูในตลาดแรงงาน  และแรงงานท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานในป พ.ศ. 2557-2558 เปนตนไป  โดย
ประเทศไทยจะตองมีพันธกิจท่ีชัดเจนในแตละภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใน 
32 ตําแหนงงานท่ีทําความตกลงกัน เพ่ือใหแรงงานไทยไดรับการยกระดับสมรรถนะท่ีเทาเทียม หรือสูง
กวาสมรรถนะท่ีไดกําหนดรวมกันของอาเซียน  เพ่ือเปนการประกันโอกาสใหกับแรงงานไทยวาจะยังคง
ไดประโยชนจากความไดเปรียบดานคุณภาพพ้ืนฐานในความเปนไทย (Thainess) และในความมี
เอกลักษณดานความโอบออมอารี น้ําใจงาม (Hospitality) ตอไป   เนื่องจากในปจจุบันแรงงานไทยไดรับ
ความช่ืนชม ถือวาเปนแรงงานท่ีมีศักยภาพสูงทางดานการทองเท่ียวในระดับตนของโลกอยูแลว   

การเปนประชาคมอาเซียนมีผลใหแรงงานจากท้ัง 10 ประเทศมีโอกาสในการแขงขันอยางสูง 
ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะท่ีสูงสุดตามท่ีอาเซียนไดกําหนดไวรวมกัน  จึงมี
ความจําเปนท่ีทุกหนวยงานตองเรงจัดทําใหเกิดแผนงานเพ่ือจะพัฒนาแรงงานใหทันเวลาท่ีกําหนด   
กรมพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาวามีความจําเปนตองดําเนินการ  “โครงการศึกษากรอบความรวมมือ
การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียน” เพ่ือศึกษา
                                                        
1 ประกอบดวย การคาสงคาปลีกและการซอมแซม โรงแรมและภัตตาคาร คมนาคมขนสง  ตัวกลางทางการเงิน อสังหาริมทรัพย การใหเชา
และบริการทางธุรกิจ   การบริหารราชการแผนดิน สาขาบริการการศึกษา สาขาบริการทางดานสุขภาพและบริการดานสังคม สาขากิจกรรม
ดานการบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอื่นๆ  และสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 
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วิเคราะหแนวทางความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงานระหวางหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
รองรับการเคล่ือนยายแรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน รวมท้ังการกําหนดการขับเคล่ือนระบบการ
พัฒนากําลังคน ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ
แหงชาต ิ(กพร.ปช.) เพ่ือการนีต้อไป 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
1.2.1 เพ่ือทบทวนภาพรวมของคุณภาพกําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว และการวิเคราะห

หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของกําลังแรงงานของประเทศดานการทองเท่ียวใน
ปจจุบัน  

1.2.2 เพ่ือระดมความคิด กําหนดกรอบความรวมมือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือน
การพัฒนากําลังคน 32 ตําแหนงในสาขาการทองเท่ียว ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.)    

1.2.3 เพ่ือกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในการพัฒนากําลังแรงงาน  กําหนดกรอบความรวมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากําลังแรงงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดแนวทาง (Road map) ในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยายแรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนง
งานในสาขาการทองเท่ียว 

1.3 ขอบเขตการดําเนินการวิจัย 
1.3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน จากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

กําลังคนของประเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน การระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียดานการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะหในลําดับตอไป   

1.3.2 วิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของกําลังแรงงานดานการ
ทองเท่ียวในปจจุบัน  

1.3.3 การระดมความคิด กําหนดกรอบความรวมมือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือน
การพัฒนากําลังคน ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.)    

1.3.4 กําหนดเปาหมายในการพัฒนากําลังแรงงาน กําหนดกรอบความรวมมือของภาครัฐ/
เอกชนตอการพัฒนากําลังแรงงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555   กําหนดแนวทาง (Road 
map) ในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยาย
แรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียว  
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1.4 วิธีการดําเนินงาน 
โครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงาน

ในสาขาการทองเท่ียว (Tourism Professionals) ภายใตขอตกลงอาเซียน มีขอบขายและวิธีการ
ดําเนินงาน 3 ลักษณะคือ 

1.4.1 คณะผูวิจัยใหคําปรึกษาแนะนําและปฎิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานตลอดโครงการ 

1.4.2 คณะผูวิจัยรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของในการศึกษา
วิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี ้ 

(ก) ศึกษาขอตกลงการกําหนดใหมีการเคล่ือนยายแรงงานเสรี (ASEAN Common 
Competency Standard for Tourism Professionals: ACCSTP) ในสาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง รวม 
32 ตําแหนงงาน 

(ข) ศึกษาสถานการณแรงงานในประเทศไทย (สาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง) 
 คุณภาพแรงงาน (สาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง) – เปนการศึกษาเชิง

คุณภาพโดยเจาหนาท่ีกองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน
ดําเนินการสัมภาษณสถานประกอบการท้ังสาขาทองเท่ียวและโรงแรม 

 แรงงานตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย 
 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 

 (ค) ศึกษาภาพรวมการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 (ง) การศึกษาวิเคราะหผลการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียดานการ
ทองเท่ียว  วิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) ของกําลังแรงงานดานการ
ทองเท่ียวในปจจุบัน จากการประชุมผูเกี่ยวของ (stakeholder) เชน ผูแทนจากสมาคมดานธุรกิจ
ทองเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 (จ) ศึกษาขอมูลการเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถะแรงงาน (Competency 
standard) 

 (ฉ) การกําหนดกรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 
ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียนของผูเกี่ยวของในประเทศไทย ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

(ช) นําเสนอ Roadmap ในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยายแรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนงงานในสาขาการ
ทองเท่ียว 
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1.5 ลําดับความ 
รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทย 

ใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียนนี้ประกอบดวย 8 บทไดแก บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 
นําเสนอความตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA) บทท่ี 3 เปนรายงานสรุป
สถานการณแรงงานในประเทศไทย (สาขาการทองเท่ียว) ในดานคุณภาพแรงงาน แรงงานตางชาติท่ี
ทํางานในประเทศไทย และ แรงงานไทยในตางประเทศ บทท่ี 4 เปนภาพรวมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ในประเทศไทย ท้ังบทบาทของกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงาน 
บทท่ี 5 เปนผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานดานการทองเท่ียว
ของไทยในปจจุบันท่ีไดจากการประชุมผูเกี่ยวของ (stakeholder) เชน ผูแทนจากสมาคมดานธุรกิจ
ทองเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน บทท่ี 6 รายงานการเตรียมการดาน
มาตรฐานสมรรถนะแรงงาน (Competency standard) ของกําลังแรงงาน 32 ตําแหนงงานในสาขาการ
ทองเท่ียว ท้ังในระดับอาเซียนและประเทศไทย บทท่ี 7 นําเสนอกรอบความรวมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตอการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวภายใต
ขอตกลงอาเซียน พรอม roadmap และบทท่ี 8 เปนสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

 



 

บทท่ี 2 

ความตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
แหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professionals: MRA) 
2.1 จาก AFTA สู AEC 

ในปพ.ศ.2535 ประเทศสมาชิกอาเซียน (Association of South East Asian Nations: 
ASEAN)ในขณะนั้นอันไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน  ไดรวมกัน
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ
ขยายตัวทางการคาระหวางประเทศสมาชิก กระชับความสัมพันธและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางกัน สรางความสามารถในการแขงขันของสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสรางบรรยากาศตอ
การลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศใหอาเซียนเปนฐานในการผลิต   นอกจากนี้การรวมตัว
กันของประเทศในอาเซียน ซ่ึงมีจํานวนประชากรมาก ทําใหมีขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญ และการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจจะสรางอํานาจตอรองใหกับอาเซียนเปนอยางมาก ท้ังนี้ ในชวงแรกของ AFTA มี
การกําหนดวาการรวมกลุมเพ่ือเปนฐานการผลิตรวมกันในระดับภูมิภาคประเทศสมาชิกจะตองลดภาษี
ระหวางกันใหไดมากท่ีสุด โดยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดเริ่มลดภาษีตั้งแตปพ.ศ.2536 และทยอย
ลดเรื่อยมาจนปจจุบัน โดยเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 สมาชิกอาเซียนเดิมท้ัง 6 ประเทศดังกลาว
ขางตนไดลดกําแพงภาษีสินคาจนกลายเปน 0%2 

ปจจุบันอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา3 มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ลาน
คน (ภาพท่ี 2.1) มีผลผลิตมวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 1,400 พันลานเหรียญ
สหรัฐ การผนึกกําลังของประเทศในอาเซียนทําใหมีปริมาณผลผลิต กําลังแรงงาน และกําลังซ้ือท่ี
สูงขึ้น แมจะขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนจะยังหางเม่ือเทียบกับประเทศใหญอยางสหรัฐอเมริกา แตการ

                                                        
2 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ AFTA  
http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/Default.aspx 
3 โดยเวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเปนประเทศที่เจ็ดเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 และ ลาวและพมา ไดเขารวมเปนสมาชิก
ประเทศที่แปดและเกาตามลําดับ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540  สวนกัมพูชาเขารวมเปนสมาชิกประเทศอาเซียนเปนประเทศลาสุด
คือเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 
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รวมกลุมกันของประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็ก ก็ทําใหสามารถเทียบเคียงไดกับประเทศพัฒนาแลวอยาง
เกาหลีใต และเขาใกลญี่ปุนมากขึ้น (ภาพท่ี 2.2) 

ภาพที่ 2.1 จํานวนประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 2.2 GDP ในปพ.ศ.2551 ของอาเซียนเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  ๆ(พันลานเหรียญสหรัฐ) 
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ภายหลังท่ีการดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไดบรรลุเปาหมายการ
ลดกําแพงภาษีระหวางกันแลว กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงใหความสําคัญในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)4 ครั้งท่ี 
8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ณ ประเทศกัมพูชา ประเทศสมาชิกไดเห็นชอบใหอาเซียน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic 
Community: EEC) ในระยะแรกเริ่ม เพ่ือดําเนินการตามมติดังกลาวของผูนําอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ไดเห็นชอบใหมีการจัด จางบริษัท McKinsey 
ทําการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) 
ซ่ึงผลการศึกษาไดเสนอแนะใหอาเซียนเรงรัดการรวมกลุมในสาขาอุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศักยภาพ
ของอาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดานสินคาอุปโภค/บริโภค ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีอาเซียนมีการคา
ระหวางกันในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการ
สงออกสูงสุดของอาเซียน ในขณะเดียวกัน อาเซียนตองปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของ
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 9 ในปพ.ศ.2546 ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณ Bali Concord II เห็นชอบใหมีการรวมตัว
ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปพ.ศ. 2563 โดยมุงหวังใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน (single market and single production 
base) มีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ท้ังนี้เพ่ือเรงรัดการ
รวมกลุมเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญ 11 สาขาสําคัญ (priority sectors) ไดแก การทองเท่ียว การบิน
ยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตรและประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสุขภาพ ตอมาไดเพ่ิมสาขาโลจิสติกส เปนสาขาท่ี 12 โดยผูนําอาเซียนและรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารท่ีเกี่ยวของในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี 10 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ตอมาในการประชุมผูนําอาเซียนครั้งท่ี 12 
เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ.2550 ท่ีฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัด
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 เพ่ือเรงรัดเปาหมายการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนใหเร็วขึ้นอีก 5 ป5 

                                                        
4 การประชุมของผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายระดับตั้งแตคณะทํางานระดับเจาหนาที่ไปจนถึงผูนําประเทศ โปรดดูรายละเอียด
โครงสรางการประชุมระดับตางๆ ในอาเซียนในกรอบที่ 2.1 
5 สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เอกสารเร่ือง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 
http://www.thaifta.com/trade/corner/aec_about.pdf 
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กรอบที่ 2.1 กลไกการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของอาเซียน 
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) หรือการประชุมผูนําอาเซียน เปนกลไกการดําเนินงานระดับ

สูงสุดของอาเซียน โดยจะมีการประชุมปละ 1 คร้ัง ในราวเดือนพฤศจิกายน เพื่อใหแนวนโยบายในการดําเนินกิจกรรมความ
รวมมือดานตางๆ และริเร่ิมกิจกรรมใหม ๆ ของอาเซียน รวมท้ังการขยายความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) เปนกลไกการดําเนินงาน ระดับรัฐมนตรีท่ี
รับผิดชอบดานเศรษฐกิจของอาเซียน นับวาเปนศูนยกลางของการดําเนินการทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกือบท้ังหมด AEM มี
การประชุมอยางเปนทางการปละคร้ัง ในชวงเดือนตุลาคม เพื่อกํากับ ดูแล และพิจารณาขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนตามแนวทางท่ีผูนําอาเซียนกําหนด รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจใหมๆ และการขยาย
ความรวมมือกับประเทศคูเจรจา นอกจากนี้ อาเซียนยังมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ (AEM 
Retreat) อีกปละ 1 คร้ัง ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป เพื่อใหแนวทางการดําเนินการ และแกไขปญหาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจท่ีเปนเร่ืองจําเปนหรือเรงดวน 

3. การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Officials Economic Meeting: SEOM) เปนกลไกการ
ดําเนินงานระดับเจาหนาท่ีอาวุโสหรือระดับอธิบดี มีการประชุมปละ 4 คร้ังเปนอยางนอย (ประมาณ 3 เดือนคร้ัง) SEOM จะ
เปนศูนยกลางท่ีดูแลรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการทางการคาท้ัง
ท่ีเปนภาษีและมิใชภาษีของอาเซียนภายใตความตกลงอาฟตา การเรงรัดการรวมกลุม 11 สาขาสําคัญเพื่อไปสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และการขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน นอกจากนี้ SEOM ยังมีหนาท่ีไกล
เกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศ สมาชิก อาเซียนอีกดวย 

4. การประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีอยูภายใต SEOM เปนการประชุมของกลุมผูเชี่ยวชาญในสาขาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจแขนงตาง ๆ เชน 

- คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใตความตกลง CEPT (CCCA) มีประชุมปละ 4 คร้ัง เพื่อดําเนินการและ
แกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการลดภาษีและยกเลิกขอกีดกันทางการคาตามความตกลง CEPT และความตกลง/พิธีสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- คณะทํางานความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (Working Group on Industrial Cooperation: WGIC) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายการดําเนินการของโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 
: AICO) โดยมีประชุมปละ 3 คร้ัง 

- คณะกรรมการประสานงานดานการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) มีประชุมปละ 4 คร้ัง เพื่อ
พิจารณาดําเนินการเปดเสรีการลงทุนภายใตเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) และขยายความรวมมือดาน
การลงทุนระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

- คณะกรรมการประสานงานดานบริการ (Coordinating Committee on Services: CCS) ประชุมปละ 4 คร้ัง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการในอาเซียน และขยายความรวมมือดานบริการ
ในสาขาสําคัญ 

5. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนหนวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาม
นโยบายของผูนําอาเซียนในดานตาง ๆ อํานวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดับ เปนฝายเลขานุการในการ
ประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมตาง  ๆของอาเซียน มีท่ีตั้งอยูท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เอกสารเร่ือง “กลไกการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของอาเซยีน” 
http://www.thaifta.com/trade/corner/as_process.pdf 
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2.2 แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดใหการรับรองแผนงานการตั้ง 

AEC และตารางเวลาดําเนินงาน เพ่ือใหการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนรูปธรรม จึงไดมีการ
จัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในดานเศรษฐกิจใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดจนบรรลุเปาหมาย AEC ในป พ.ศ. 
2558 และเปนการสรางพันธะสัญญาระหวางประเทศสมาชิกท่ีจะดําเนินการไปสูเปาหมายดังกลาว
รวมกันAEC Blueprint ประกอบดวย 4 สวนหลัก ซ่ึงอางอิงมาจากเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับท่ี 2 (Bali Concord II) ไดแก 

2.2.1 การสรางอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single market and production 
base) เพ่ือใหมีการเคล่ือนยายของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝมืออยางสะดวกและ
เสรีมากขึ้น รวมท้ังการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรมดังนี้ 

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของสินคาอยางเสรี (free flow of goods) โดย
มุงเนนการลดอุปสรรคในการนําเขาสงออกสินคาของแตละประเทศในกลุมสมาชิก ไมวา
จะเปนอุปสรรคท่ีเกิดจากดานภาษีศุลกากร ขอจํากัดทางการคาท่ีมิใชภาษี การปรับปรุง
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของอาเซียนใหทันสมัยและเอ้ือตอการคาขายในภูมิภาค 
ตลอดจนวางมาตรการท่ีจะอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตาง ๆ เชน การจัดตั้ง 
ASEAN Single Window ท่ีจะทําใหผูสงออกนําเขาเกิดความสะดวกในการติดตอ
ประสานหนวยงานโดยยื่นเอกสารเพียงจุดเดียว 

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของบริการอยางเสรี (free flow of services) มีการ
เจรจาเพ่ือลดอุปสรรคในการเขามาประกอบธุรกิจบริการ ใหผูประกอบการสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางเสร ีและผูบริโภคมีเสรีภาพท่ีจะเลือกใชบริการตาง ๆ ตามความพึง
พอใจ  สาขาธุกิจบริการท่ีอาเซียนตั้งเปาหมายเรงรัดการรวมกลุมใหเห็นผลเปนรูปธรรม
มี 5 สาขา ไดแก สาขาทองเท่ียว การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส  

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของการลงทุนอยางเสรี (free flow of investment) 
ไดมีการจัดทําความตกลงดานการลงทุนของอาเซียนฉบับใหม (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงท่ีมีอยูเดิม คือ ความตกลงเขตการลงทุน
อาเซียน (Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) ปค.ศ.1998 และความตก
ลงดานการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection 
of Investment) ปค.ศ.1987 ซ่ึงความตกลงฉบับใหมนี้มีขอบเขตกวางขึ้นและมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะครอบคลุมเนื้อหา 4 ดานหลัก คือ การคุมครองการลงทุน การ
อํานวยความสะดวกและความรวมมือในการลงทุน การสงเสริมการลงทุน และการเปด
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เสรีการลงทุน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมและรักษาระดับความสามารถของอาเซียนในการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน 

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของเงินทุนอยางเสรี (free flow of capital) 
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรีคลังของอาเซียน เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนและการเคล่ือนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น โดยประเทศสมาชิกยังสามารถมี
มาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงทาง เศรษฐกิจของประเทศได  

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของแรงงานมีฝมืออยางเสรี (free flow of skilled 
labour) โดยแสวงหาความรวมมือท่ีจะสรางมาตรฐานท่ีชัดเจนของแรงงานมีฝมือ และ
อํานวยความสะดวกใหกับแรงงานมีฝมือท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดให 
สามารถเคล่ือนยายไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิกไดงายขึ้น 

2.2.2 การเปนภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับสูง (Highly 
Competitive Economic Region) ซ่ึงใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะชวยสงเสริมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน กรอบนโยบายการแขงขันของอาเซียน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การคุมครองผูบริโภค นโยบายภาษ ีและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การเงิน 
การขนสง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ) อันจะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสมาชิก 
และสรางความสามารถในการตอรองกับประเทศภายนอกภูมิภาค ท้ังนี้ประเทศสมาชิกจะรวมกัน
ดําเนินการโดยแลกเปล่ียนขอมูล ฝกอบรมบุคคลากรรวมกัน 

2.2.3 การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน (Region of 
Equitable Economic Development) ดวยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน IAI (Initiative for ASEAN 
Integration) และ ASEAN-help-ASEAN Programs เปนตน อันจะสงผลใหกลุมผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กมีความสามารถในการพัฒนา เติบโต และแขงขันกับคูแขงอ่ืน ๆ ไดอยางเปนธรรม 
นอกจากนี้ยังจะมุงเนนการลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจะหวางประเทศสมาชิกใหมและสมาชิก
เกาของอาเซียน 

2.2.4 การเชื่อมโยงของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลกอยางเต็มที่ (Fully Integrated Region 
into the Global Economy) เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาค เพ่ือใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เปนไปในทางเดียวกัน เชน การจัดทําเขตการคาเสรี
ของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ การใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนภายใตเขตการลงทุนอาเซียน 
(AIA) กับนักลงทุนภายนอกอาเซียน รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายในดานการผลิตและการ
จําหนายภายในภูมิภาค ใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 
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สําหรับองคประกอบอ่ืน  ๆไดแก การปรับปรุงกลไกดานสถาบันโดยการจัดตั้งกลไกการหารือ
ระดับสูง ประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรีทุกสาขาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังภาคเอกชนอาเซียน ตลอดจน
การพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน (Peer Review) และจัดหาแหลง
ทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมตาง  ๆอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ ในการดําเนินงานสามารถกําหนดใหมีความยืดหยุนในแตละเรื่องไวลวงหนาได 
(preagreed flexibilities) แตเม่ือตกลงกันไดแลว ประเทศสมาชิกจะตองยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณี
ท่ีไดตกลงกันอยางเครงครัดดวย6 

2.3 MRA คืออะไร  
MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) คือขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินัก

วิชาชีพ ซ่ึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับรวมกันเรื่องคุณสมบัติของผูทํางานดานบริการ 
โดยเฉพาะในกลุมท่ีเปนนักวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เปนตน วัตถุประสงคของ 
MRA ไดแก 

1. การอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices)ในการสอนและ
ฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใชสมรรถนะเปนหลัก (competency-based) ท้ังนี้เพ่ือรวมมือ
และเสริมสรางความสามารถในหมูสมาชิกอาเซียน ชวยยกระดับมาตรฐานและการลดชองวาง
ความแตกตางของบุคลากร 

สําหรับคุณสมบัติท่ีประเทศสมาชิกมานั่งเจรจาเพ่ือหาจุดตกลงยอมรับรวมกันก็คือ เรื่อง
การศึกษา และประสบการณการทํางาน ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนเง่ือนไขในการไดรับอนุญาตใหทํางานใน
ประเทศหนึ่งๆ จากวัตถุประสงคหลักของขอตกลง MRA นี้คือ การชวยใหนักวิชาชีพอาเซียนสามารถ
เคล่ือนยายเขาไปทํางานในประเทศอาเซียนอ่ืนไดสะดวกมากขึ้น สามารถยื่นคําขอใบอนุญาต โดยไม
เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซํ้า ท้ังนี้ผูประกอบวิชาชีพยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของของประเทศท่ีเขาไปทํางาน เชน การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตทํางาน เปนตน 
ตัวอยางเชน นาย ก เปนวิศวกรไทย จบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร ทํางานมาแลว 7 ป และไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแลว ตาม MRA อาเซียนเกี่ยวกับอาชีพวิศวกร นาย ก 
สามารถท่ีจะไปขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได เพ่ือจะไดไปสมัครกับสภาวิศวกรของ
ประเทศอาเซียนอ่ืน (เชน อาจเปน สิงคโปร) เพ่ือเขาทํางานเปนวิศวกรตางดาว แต นาย ก ก็ยัง
                                                        
6 เอกสารเร่ือง “พิมพเขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)” 
http://www.thaifta.com/trade/corner/aec_blueprint.pdf 
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จําเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น (เชน หากสิงคโปรกําหนดวาตองมีใบอนุญาต
วิชาชีพวิศวกร นาย ก ก็ตองสอบใบอนุญาตใหไดกอน) ดังนั้น จะเห็นวาขอตกลง MRA จะชวยอํานวย
ความสะดวกใหผูประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีโอกาสไปทํางานในประเทศ
อ่ืนๆ ภายในกลุมอาเซียนท่ีไดผลตอบแทนมากกวาไดงายขึ้น เพราะ MRA นั้นไดชวยลดขั้นตอนการ
ตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรูทางวิชาชีพนั้นๆ ใหแลว สวนประโยชนท่ีจะตกอยูกับ
ประชาชนธรรมดาท่ัวไป คือโอกาสท่ีเพ่ิมมากขึ้นในการไดรับบริการจากนักวิชาชีพท่ีมีความสามารถ
จากชาติอาเซียนอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเขามาทํางานในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยไมตองเสียคาเดินทางไกลๆ เพ่ือ
ขอรับบริการ สวนนักวิชาชีพในประเทศนั้นหากกลัวการถูกแยงงานจากนักวิชาชีพอาเซียนอ่ืนๆ ก็
จําเปนท่ีจะตองกระตุนเพ่ิมพูนศักยภาพตนเอง ซ่ึงประโยชนจากการยกระดับความสามารถนี้ก็จะตกอยู
กับผูบริโภคอีกเชนกัน7 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2546 ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนท้ัง 10 ประเทศไดรวมลงนามในแถลงการณ Bali Concord II ซ่ึงไดมี
การกําหนดใหจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปพ.ศ. 
2551 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายนักวิชาชีพ/แรงงานเช่ียวชาญ/ผูมีความ สามารถ
พิเศษของอาเซียนไดอยางเสร ีปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดลงนามในขอตกลง MRA 
ของวิชาชีพตางๆ 7 วิชาชีพแลวดังนี ้

 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพแพทยของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Medical Practitioners) 

 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพทันตแพทยของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Dental Practitioners) 

 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Nursing Services) 

 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Engineering Services) 

                                                        
7 เอกสารเร่ือง “อาเซียนใหอะไรคุณ: ขอตกลงยอมรับร วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน” 1 เมษายน พ.ศ.2552 
http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/582/ItemID/4613/Default.aspx   
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 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาสถาปตยกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Architectural Services) 

 ขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติดานการสํารวจของอาเซียน (ASEAN Framework 
Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) 

 กรอบขอตกลงยอมรับรวมวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN Framework Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) 

2.4 ขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 

นอกจากขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ท้ัง 7 ฉบับท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศลงนามไปแลวนั้น ยังมีขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอีกฉบับหนึ่งคือ 
ขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ซ่ึงสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเวนประเทศ
ไทย) ไดลงนามในขอตกลงรวมกันดังกลาว ท่ีกรุงฮานอย เวียดนาม เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2552  

2.4.1 วัตถุประสงคและสาระสําคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน 
MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียนก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับ MRA วิชาชีพ

อ่ืนๆ คือ อํานวยความสะดวกใหเกิดการเคล่ือนยายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการทองเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน (Foreign Tourism Professional) และการชวยใหการศึกษา/ฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคลองกันรวมถึงมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับกันในกลุมประเทศสมาชิกได 
ท้ังนี้ ผูผานการรับรองคุณสมบัติและไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกลาวมีสิทธิในการเดินทาง
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได แตยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของของ
ประเทศท่ีเขาไปทํางาน 

สําหรับสาระสําคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน กําหนดใหประเทศ
สมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงตางๆ โดยใชคุณสมบัติ การศึกษา การฝกอบรม 
และ/หรือประสบการณในการทํางาน เปนเกณฑพ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงอาเซียน 
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2.4.2 กลไกหลักภายใตขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน8 
การเตรียมการรองรับดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเท่ียวอาเซียน (Foreign 

Tourism Professional) จําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติในแตละตําแหนงงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
และตองมีหนวยงานในระดับชาติท่ีรับผิดชอบดําเนินงานตาม MRA เพ่ือดูแล กํากับ ประเมิน รับรอง
และลงทะเบียน ตลอดจนมีหนวยกํากับระดับภูมิภาค ดังนั้นในขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงอาเซียนจึงกําหนดโครงสรางภายในของประเทศสมาชิกท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ
รับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียวไดจัดตั้งและปฏิบัติงานได โครงสรางดังกลาวไดแก 

ก. คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงชาติ (National Tourism Professional Board: 
NTPB) 

เปนคณะกรรมการระดับชาติท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศในกลุมอาเซียนจัดตั้งขึ้น โดย
ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผูเกี่ยวของในธุรกิจทองเท่ียว โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีทําหนาท่ีดังนี้ 

 สรางเสริมความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ MRA ใหแกผูเกี่ยวของ
ในประเทศ  

 พัฒนา กํากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนด
ไวในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) และ Common ASEAN 
Tourism Curriculum (CATC) 

 อํานวยความสะดวกให เกิดการแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ 
กระบวนการพิจารณา จัดทําคูมือ และประชาสัมพันธเกี่ ยวกับขอตกลงMRA ของ
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติแกองคการทองเท่ียวแหงอาเซียน 
(ASEAN National Tourism Organizations: ASEAN NTOs) ซ่ึงเปนองคกรท่ี
ประกอบดวยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศตางๆ ในอาเซียน ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบภาค
ทองเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 สรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีจําเปนตอการดําเนินการตามขอตกลง MRA ของบุคลากร
วิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

                                                        
8 เรียบเรียงจากสําเนาเอกสาร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ที่ลงนามโดยผูนําของประเทศสมาชิก
อาเซียน  9 ประเทศ (ยกเวนประเทศไทย) ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 
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 อํานวยความสะดวกใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices)ใน
การพัฒนาภาคทองเท่ียวโดยมีความมุงหวังในการปรับใหสอดคลองกันและเปนไปใน
แนวทางเดียวกับมาตรฐานและหลักสูตรของวิชาชีพทองเท่ียวในระดับภูมิภาค และ/หรือ 
ระหวางประเทศ 

 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต 

ข. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเที่ยว (The Tourism Professional 
Certification Board: TPCB) 

เปนคณะอนุกรรมการท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศในกลุมอาเซียนจะตองจัดตั้งขึ้น เพ่ือทํา
หนาท่ีดังนี้  

 ทําหนาท่ีประเมินคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ี
กําหนดไวใน ACCSTP 

 ออกใบรับรองใหแกผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวท่ีมีคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะผาน
เกณฑมาตรฐานตาม ACCSTP 

 พัฒนาและดูแลระบบฐานขอมูล (Web-based) การขึ้นทะเบียนผูไดรับใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและฐานขอมูลตําแหนงวางในสาขาบริการทองเท่ียว 
(ASEAN Tourism  Professional Registration System: ATPRS) 

 ทําหนาท่ีแจงตอคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ (NTPB) เกี่ยวกับขอมูล
ทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแกบุคลากรท่ีเคยมีคุณสมบัติผานการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพทองเท่ียว แตละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
มาตรฐานของวิชาชีพ  

ค. คณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน (ASEAN Tourism 
Professional Monitoring Committee: ATPMC) 

เปนคณะกรรมการระดับอาเซียนท่ีประกอบดวยผูแทนจาก ASEAN NTOs และ NTPBs โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีทําหนาท่ีดังนี้ 

 สรางเสริมความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ MRA ใหแกผูประกอบ
วิชาชีพทองเท่ียวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

 สงเสริม พัฒนา กํากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ี
กําหนดไวในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว ASEAN 
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Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) และ Common 
ASEAN Tourism Curriculum (CATC) 

 ทําหนาท่ีแจงตอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) ของประเทศสมาชิกอาเซียนเม่ือไดรับขอมูลการ
ยกเลิกใบรับรองแกบุคลากรท่ีเคยมีคุณสมบัตผิานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว 
แตละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ  

 อํานวยความสะดวกให เกิดการแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ 
กระบวนการพิจารณา จัดทําคูมือ และประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอตกลงMRA ของ
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

 รายงานผลการดําเนินงานของ ATPMC ตอ ASEAN NTOs 
 สรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีจําเปนตอการดําเนินการตามขอตกลง MRA ของบุคลากร

วิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 
 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต 

ท้ังนี้ ขอตกลง MRA นี้ จะมีผลใชบังคับเม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนไดดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการ TPCB และ NTPs และแจงแกเลขาธิการอาเซียนภายใน 180 วันนับจากวันท่ีประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนามในขอตกลงนี้ ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกใดยังไมสามารถจัดตั้ง 
คณะกรรมการ TPCB และ NTPs ภายใน 180 วันหลังจากวันลงนามในขอตกลง ใหขอตกลงนี้มีผล
บังคับใชเม่ือประเทศดังกลาวแจงผลการจัดตั้ง คณะกรรมการ TPCB และ NTPs ภายในประเทศนั้น
อยางเปนลายลักษณอักษรแกเลขาธิการอาเซียน 

2.4.3 สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเทีย่วแหงอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) 

สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) เปนมาตรฐานขั้นต่ํา 
(minimum requirements) สําหรับสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีพักและการ
เดินทาง การกําหนดสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานดังกลาวก็เพ่ือยกระดับการบริการในภาคทองเท่ียวและ
อํานวยความสะดวกใหการดําเนินการตามขอตกลง MRA ในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนไปไดตาม
เปาหมาย 

ท้ังนี้ สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานท่ี ACCSTP กําหนด ประกอบดวยสมรรถนะรวมสําหรับทุกกลุม
สาขา (Common Core Competencies) และสมรรถนะดานวิชาชีพ (Generic and Functional 
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Competencies) ซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียนประกอบดวย 2 สาขา
หลักคือ สาขาท่ีพัก และ สาขาการเดินทาง ครอบคลุมตําแหนงงาน 32 ตําแหนงดังนี ้

1. สาขาท่ีพัก (Hotel Services) 

1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) 
1.1.1  ผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office Manager) 
1.1.2  ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office Supervisor) 
1.1.3  พนักงานตอนรับ (Receptionist) 
1.1.4  พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) 
1.1.5  พนักงานยกกระเปา (Bell Boy) 

1.2  แผนกแมบาน (House Keeping) 
  1.2.1  ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) 
  1.2.2  ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager) 
  1.2.3  ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) 
  1.2.4  พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 
  1.2.5  พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) 
  1.2.6  พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner) 

1.3 แผนกอาหาร (Food Production) 
  1.3.1  หัวหนาพอครัว (Executive Chef) 
  1.3.2  พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 
  1.3.3  ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef) 
  1.3.4  พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) 
  1.3.5  ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 
  1.3.6  งานขนมปง (Baker) 
  1.3.7  งานเนื้อ (Butcher) 

1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) 
  1.4.1  ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) 
  1.4.2  ผูจัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager) 
  1.4.3  หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter) 
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  1.4.4  พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 
  1.4.5  พนักงานบริกร (Waiter) 

2. สาขาการเดินทาง (Travel Services) 

2.1 ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies) 
  2.1.1 ผูจัดการท่ัวไป (General Manager) 
  2.1.2 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (Assistant General Manager) 
  2.1.3 หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel Consultant) 
  2.1.4 ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) 

2.2  บริษัททัวร (Tour operation) 
  2.2.1  ผูจัดการธุรกิจ (Product Manager) 
  2.2.2  ผูจัดการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) 
  2.2.3  ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager) 
  2.2.4  ผูจัดการฝายตั๋ว (Ticketing Manager) 
  2.2.5  ผูจัดการฝายทองเท่ียว (Tour Manager) 

2.4.4 สถานะลาสุด 
แมขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ซ่ึงสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศไดลงนาม
ในขอตกลงรวมกันดังกลาว ท่ีกรุงฮานอย เวียดนาม เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2552 โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาของประเทศไทยไดแจงตอท่ีประชุมวาไมสามารถลง
นามใน MRA ดังกลาว เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทยระบุไววา การลงนามในบันทึกขอตกลง
ใดๆ กับตางประเทศ จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากรัฐสภากอน จึงจะลงนามในบันทึก
ขอตกลงได แตการเตรียมการเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเท่ียวอาเซียน
ยังคงดําเนินการตอไป ท้ังนี้ ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหมาจัดทําหลักสูตรอบรมเพ่ือรองรับ
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวใน 32 ตําแหนงงาน ครอบคลุม
ตําแหนงงานดานท่ีพักมี 4 กลุมคือ Front Office, Housekeeping, Food Production, Food & Beverage 
Service ดานการเดินทางมี 2 กลุมคือ Travel Agencies และ Tour Operation โดยสมรรถนะจะมีท้ัง 
core, generic, functional ในแตละตําแหนงงาน ซ่ึงขณะนี้คูมือจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว เปนภาษาไทย 
โดยมีการประยุกตมาจากหลักสูตรของออสเตรเลีย ประกอบกับการออกแบบสมรรถนะและหลักสูตร
ท่ีใชความตองการของภาคธุรกิจเปนฐาน มีความยืดหยุน ท้ังนี้ การรับรองสมรรถนะจะแบงเปน 5 
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ระดับ Certificate 2, 3, 4 และ Diploma 1, 2 หนวยกิตท่ีเรียน / อบรมสามารถเทียบโอนระหวาง
ตําแหนงงานท่ีตางกันได ระดับท่ีสูงขึ้นเปนการเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะทางไมใชเพ่ิมระยะเวลาเรียน/
อบรม Certificate 2 มีทักษะพ้ืนฐานท่ีทําเปนประจํา (ใชเวลา 3 เดือน) Certificate 3 มีทักษะท่ีกวาง
ขึ้นและความรับผิดชอบของผูนําทีม (ใชเวลา 6 เดือน) Certificate 4 มีสมรรถนะทางเทคนิคมากขึ้น
และมีทักษะใหคําแนะนํา (ใชเวลา 1 ป) Diploma 1    มีสมรรถนะเฉพาะทางและทักษะในการจัดการ 
(ใชเวลา 1 ปครึ่ง) และDiploma 2 มีสมรรถนะเฉพาะทางท่ีกวางขึ้นและทักษะสูงในการจัดการ (ใช
เวลา 2 ป) ท้ังนี้ เม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันพิจารณาหลักสูตรและยอมรับใหเปนหลักสูตร
ท่ีสมบูรณแลว จึงจะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติใชสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตอไป9 

 

                                                        
9 บทสัมภาษณของนางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 
2,529  วันที ่9-12  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 





 

บทท่ี 3 
สถานการณแรงงานในประเทศไทย (สาขาท่ีพักและการเดินทาง) 

3.1 สถานการณการจางงานในประเทศไทย 
จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2552 

ประเทศไทยมีการจางงาน (ผูมีงานทํา) ท้ังส้ินจํานวน 37.7 ลานคน เปนการจางงานในภาค
เกษตรกรรมจํานวน 14.7 ลานคน (รอยละ 39) นอกภาคเกษตรจํานวน 23 ลานคน (รอยละ 61) ใน
สวนการจางงานนอกภาคเกษตร สาขาท่ีมีการจางงานมากท่ีสุด คือ สาขาการขายสง ขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนตและของใชจํานวน 6 ลานคน (รอยละ 16) รองลงมา คือ สาขาการผลิตจํานวน 5.4 
ลานคน (รอยละ 14.3) สาขาโรงแรมและภัตตาคารจํานวน 2.6 ลานคน (รอยละ 6.9) ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 3.1) 

ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว–สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีแนวโนมการจางงานเพ่ิมสูงขึ้นมา
ตั้งแตป 2545 ซ่ึงมีจํานวนการจางงาน 2 ลานคน จนกระท่ังในป 2552 มีการจางงานเทากับ 2.6 
ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียตอปเทากับรอยละ 3.5 ในขณะท่ีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (ป 
2545-2552) ของการจางงานในสาขาการขายสง ขายปลีกฯ เทากับรอยละ 2.9 และ สาขาการ
ผลิตเทากับรอยละ 0.9 ซ่ึงมีแนวโนมการจางงานในสาขาการผลิตลดลงในชวง 3 ปหลัง (ป 2550-
2552)  

3.1.1 ความตองการแรงงานและภาวะขาดแคลน 
จากขอมูลการสํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ป 2551 โดยสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการท่ัวประเทศท่ีมีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป 
ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจแบงเปนหมวดใหญๆ ไดแก (1) คาสง คาปลีก ธุรกิจ
บริการ (2) การกอสราง (3) การผลิต (4) การขนสงทางบก (ไมรวมการขนสงผูโดยสารทางบกอ่ืน ๆ 
ท่ีไมมีตารางเวลา ไดแก รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอ รถจักรยานสามลอ) และตัวแทนธุรกิจการ
ทองเท่ียว และ (5) โรงพยาบาล พบวาในภาพรวม สถานประกอบการท่ัวประเทศมีจํานวนสถาน
ประกอบการท้ังส้ินจํานวน 1.9 แสนแหง เปนกิจการขายปลีกจํานวนมากท่ีสุดจํานวน 2.7 หม่ืนแหง 
(รอยละ 14.5) รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมทองเท่ียว–สาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร 
จํานวน 2.4 หม่ืนแหง (รอยละ 12.7) และ การขายสงและการคาฯ จํานวน 1.9 หม่ืนแหง (รอยละ 
10.2) โดยมีความตองการแรงงานท้ังส้ิน 395,567 คน และขาดแคลนแรงงาน 250,397 คน ใน
จํานวนนี้เปนความตองการแรงงานในสาขาทองเท่ียวคือ โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร จํานวน 
37,211 คนและขาดแคลนแรงงานจํานวน26,793 คน (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม ป 2545-2552 
หนวย: พันคน 

อุตสาหกรรม 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
 รวม  33,060.9   33,841.0   34,728.8   35,257.2   35,685.5   36,249.5   37,016.6   37,706.3   
  1. ภาคเกษตรกรรม  14,041.8   13,880.1   13,633.9   13,617.0   14,170.5   14,306.0   14,699.1   14,692.5   
    1.1 เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 13,558.5   13,424.8   13,201.4   13,164.6   13,715.8   13,862.4   14,283.3   14,228.3   
    1.2 การประมง 483.4   455.3   432.4   452.3   454.7   443.6   415.9   464.2   
 2. นอกภาคเกษตรกรรม 19,019.0   19,960.9   21,094.9   21,640.2   21,515.0   21,943.4   22,317.5   23,013.8   
    2.1 การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 44.8   46.7   50.4   56.6   57.6   63.1   57.9   51.2   
    2.2 การผลิต 5,052.4   5,298.7   5,476.1   5,587.9   5,504.1   5,619.2   5,453.3   5,373.9   
    2.3 การไฟฟา กาซ และการประปา 88.5   94.8   100.4   106.9   106.5   101.8   106.4   102.2   
    2.4 การกอสราง  1,786.6   1,880.7   2,080.4   2,129.4   2,150.7   2,148.7   2,214.0   2,303.0   
    2.5 การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนตและของ
ใช 

4,945.6   
5,199.2   5,540.3   

5,553.3   5,513.6   5,574.4   5,754.3   6,047.6   

    2.6 โรงแรม และภัตตาคาร 2,043.1   2,147.2   2,255.9   2,348.5   2,274.7   2,343.0   2,384.2   2,592.9   
    2.7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคม 1,008.8   1,049.6   1,100.4   1,108.1   1,072.3   1,058.1   1,117.1   1,140.8   
    2.8 การเปนตัวกลางทางการเงิน 272.4   288.9   296.6   316.9   340.1   341.9   373.1   375.3   
    2.9 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  500.1   557.4   623.8   647.3   672.4   717.3   731.5   744.1   
    2.10 การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ 973.9   954.0   994.0   1,109.8   1,156.0   1,251.0   1,299.3   1,348.7   
    2.11 การศึกษา 954.7   973.0   1,031.4   1,044.3   1,043.6   1,045.9   1,061.6   1,132.7   
    2.12 งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 473.8   514.3   546.8   601.7   588.8   633.4   681.4   698.9   
    2.13 กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม  626.0   682.0   725.0   736.9   744.0   750.3   825.6   837.6   
    2.14 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 233.0   255.6   243.0   243.4   223.3   233.2   217.7   237.7   
    2.15 องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศ 2.6   1.0   1.9   1.5   1.7   2.0   1.2   2.3   
    2.16 ไมทราบ 12.6   17.7   28.5   47.9   65.5   60.3   38.8   25.0   

ที่มา:  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการแรงงานสูง
ท่ีสุด คือ การผลิตส่ิงทอ เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑหนังสัตว (รอยละ 14.6) รองลงมา ไดแก การผลิต
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (รอยละ 14.2) และ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (รอยละ 9.4) ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมท่ีมีความขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือ การผลิตส่ิงทอ เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑหนัง
สัตว เชนเดียวกัน (รอยละ 18.2) รองลงมา ไดแก การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (รอยละ 16.7) 
และ โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร (รอยละ 10.7) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางที่ 3.2 จํานวนแรงงาน ความตองการและขาดแคลนในป 2551 จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

สถานประกอบการและความตองการจางแรงงานเพิ่ม 
รวม ไมตองการ ตองการ ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 
(แหง) รอยละ จํานวน 

(แหง) รอยละ จํานวน 
(แหง) รอยละ 

จํานวนแรงงานท่ี
ตองการท้ังสิ้น 

(คน) 

จํานวนแรงงานท่ี
ขาดแคลนท้ังสิ้น 

(คน) 

ทั่วราชอาณาจักร 189,597 100.0 150,863 79.6 38,734 20.4 395,567 250,397 
การขาย การบํารุงรักษา และการ
ซอมแซมยานยนต และ
รถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีก
น้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต 

18,026 100.0 13,554 75.2 4,472 24.8 17,143 10,169 

การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา 
ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 19,298 100.0 15,539 80.5 3,759 19.5 23,139 13,844 
การขายปลีก ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต รวมทั้งการซอมแซม
ของใชสวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือน 27,424 100.0 21,814 79.5 5,610 20.5 30,115 20,449 
โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร 24,031 100.0 18,459 76.8 5,572 23.2 37,211 26,793 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 4,191 100.0 3,422 81.7 769 18.3 4,279 959 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ 931 100.0 626 67.2 305 32.8 2,524 1,785 
การใหเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดย
ไมมีผูควบคุม การวิจัย และการพัฒนา
และกิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,227 100.0 6,450 78.4 1,777 21.6 28,400 16,117 
กิจกรรมนันทนาการ และการบริการ
อื่น ๆ 8,737 100.0 7,659 87.7 1,078 12.3 7,247 3,962 
การผลิตอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 11,209 100.0 9,574 85.4 1,635 14.6 56,328 41,735 
การผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแตงกาย 
ผลิตภัณฑหนังสัตว 14,261 100.0 11,505 80.7 2,756 19.3 57,799 45,681 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมฯ 3,310 100.0 2,957 89.3 353 10.7 3,711 2,010 
การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษฯ 
และการพิมพ 3,444 100.0 2,741 79.6 703 20.4 5,289 3,926 
การผลิตเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี 2,522 100.0 1,756 69.6 766 30.4 7,460 4,427 
การผลิตผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 3,494 100.0 2,579 73.8 915 26.2 11,989 7,502 
การผลิตผลิตภณัฑจากแรอโลหะ 4,828 100.0 4,147 85.9 681 14.1 6,910 4,885 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน และโลหะ
ประดิษฐ 8,320 100.0 6,434 77.3 1,886 22.7 12,828 6,944 
การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,721 100.0 1,245 72.3 476 27.7 6,561 3,242 
การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ือง
ทําบัญชี และเคร่ืองคํานวณ 41 100.0 21 51.2 20 48.8 1,699 555 
การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ 660 100.0 453 68.6 207 31.4 3,332 805 



25 

สถานประกอบการและความตองการจางแรงงานเพิ่ม 
รวม ไมตองการ ตองการ ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 
(แหง) รอยละ จํานวน 

(แหง) รอยละ จํานวน 
(แหง) รอยละ 

จํานวนแรงงานท่ี
ตองการท้ังสิ้น 

(คน) 

จํานวนแรงงานท่ี
ขาดแคลนท้ังสิ้น 

(คน) 

ไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณ
วิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร 677 100.0 408 60.2 269 39.8 25,909 8,087 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยงและอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 200 100.0 126 63.0 74 37.0 3,340 504 
การผลิตยานยนต รถพวง รถกึ่งรถพวง 
และเคร่ืองอุปกรณการขนสงอื่นๆ 1,358 100.0 876 64.5 482 35.5 6,550 2,733 
การผลติเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิต 
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 5,582 100.0 4,483 80.3 1,099 19.7 12,014 8,521 
การผลิตอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ 185 100.0 150 81.0 35 19.0 238 188 
การกอสราง 11,519 100.0 9,800 85.1 1,719 14.9 12,410 7,043 
การขนสงทางบก และตวัแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว 4,181 100.0 3,399 81.3 782 18.7 5,624 3,573 
โรงพยาบาล 1,220 100.0 686 56.2 534 43.8 5,517 3,959 

ที่มา: สํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3.1.2 ลักษณะของแรงงานที่ตองการ 
แรงงานท่ีสถานประกอบการสวนใหญตองการนั้นสูงท่ีสุดเปนแรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา (รอยละ 63.3) รองลงมา ไดแก ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 11.9) 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอยละ 11.9) ในสวนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว – สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร สวนใหญแลวมีความตองการแรงงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและต่ํากวา (รอยละ 52.5) แตยังคงมีสัดสวนความตองการแรงงานใน
ระดับการศึกษานี้นอยกวาในภาพรวมของประเทศ รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี (รอยละ 21.3) 
(ตารางท่ี 3.3) 
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ตารางที่ 3.3 จํานวนแรงงานทีต่องการในป 2551 จําแนกตามระดับการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
หนวย: คน 

ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม มัธยมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ 

ปวส./อนุ 
ปริญญา 

ปริญญาตรี 
หรือสูง
กวา 

การศึกษา 
อื่น  ๆ

ไมจํากัด 
วุฒ ิ

ทั่วราชอาณาจักร 395,567 250,442 47,008 25,833 47,122 3,462 21,700 
การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการ
ขายปลีก น้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต 17,143 4,599 5,760 3,211 2,792 56 725 
การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา 
ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 23,139 7,501 3,957 2,869 7,377 8 1,428 
การขายปลีก ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต รวมทั้งการซอมแซมของ
ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 30,115 12,581 7,095 3,238 4,872 3 2,328 
โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร 37,211 19,538 4,735 2,077 7,911 562 2,388 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 4279 2678 386 360 808 - 48 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่
เกี่ยวของ 2,524 1,047 41 69 1367 - - 
การใหเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยไมมี
ผูควบคุม การวิจัย และการพัฒนาและ
กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 28,400 22,273 1139 882 2,645 849 612 
กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่น  ๆ 7,247 4,156 769 578 536 300 908 
การผลิตอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 56,328 48,785 1,935 1194 1224 204 2,986 
การผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแตงกาย ผลิตภัณฑ
หนังสัตว 57,799 48,201 942 421 2,380 1,384 4,471 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมฯ 3,711 3,036 135 112 60 - 368 
การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษฯ และ
การพิมพ 5,289 2,268 1217 355 799 - 650 
การผลิตเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี 7,460 5,101 1049 282 966 34 28 
การผลิตผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 11,989 8,178 2382 416 682 2 329 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 6,910 4,195 808 257 330 7 1313 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน และโลหะ
ประดิษฐ 12,828 6,310 3,141 885 925 - 1567 
การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ 6,561 2,902 1,366 1438 759 7 89 
การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ืองทํา
บัญชีและเคร่ืองคํานวณ 1699 1565 - 22 112 - - 
การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ
ไฟฟาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 3332 1782 1067 156 313 - 14 
การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุ 
โทรทัศนและการสื่อสาร 25,909 17,200 2678 3786 2,102 - 143 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การ 3340 3158 59 43 74 6 - 
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ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม มัธยมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ 

ปวส./อนุ 
ปริญญา 

ปริญญาตรี 
หรือสูง
กวา 

การศึกษา 
อื่น  ๆ

ไมจํากัด 
วุฒ ิ

วัดความเที่ยงและอุปกรณที่ใชในทางทัศน
ศาสตร นาฬิกา 
การผลิตยานยนต รถพวง รถกึ่งรถพวง 
และเคร่ืองอุปกรณการขนสงอื่นๆ 6,550 3,435 1964 411 643 - 96 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 12,014 9,916 657 338 417 8 678 
การผลิตอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ 238 152 42 5 38 - 2 
การกอสราง 12,410 6,168 1,586 1,880 2,533 - 243 
การขนสงทางบก และตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว 5,624 3,024 1488 275 653 10 173 
โรงพยาบาล 5,517 693 611 274 3,805 21 114 

หมายเหตุ: - มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 0.05 
ที่มา: สํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

แรงงานท่ีสถานประกอบการสวนใหญตองการนั้นสูงท่ีสุดเปนแรงงานท่ีมีอาชีพเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงงาน (รอยละ 28.8) รองลงมา ไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 
(รอยละ 21.8) และ อาชีพพนักงานบริการ / พนักงานขาย (รอยละ 12.8) ในสวนอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว – สาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร สวนใหญแลวมีความตองการแรงงานท่ีมี
อาชีพพนักงานบริการ / พนักงานขายมากท่ีสุด (รอยละ 44.9) ซ่ึงมีสัดสวนสูงกวาภาพรวมใน
ระดับประเทศจํานวนมาก รองลงมา ไดแก อาชีพพนักงาน / คนงานท่ัวไป (รอยละ 21.2) และ อาชีพ
เสมียนและเจาหนาท่ีสํานักงาน (รอยละ 16.4) (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที่ 3.4 จํานวนแรงงานที่ตองการในป 2551 จําแนกตามประเภทอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
หนวย: คน 

ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม ผูบริหาร/
ผูจัดการ 

ผูประกอบ
วิชาชีพ 
ดานตางๆ 

ชางเทคนิคและ
ผูปฏิบัติงาน
ดานเทคนิค 

เสมียน/
เจาหนาที่
สํานักงาน 

พนักงาน 
บริการ/พนัก 
งานขาย 

ผูปฏิบัติงานฝมือ
ดานการเกษตร
และประมง 

ผูปฏิบัติงาน
โดยใชฝมือ
ในธุรกิจตางๆ 

ผูปฏิบัติ 
งานใน 
โรงงาน 

พนักงาน/ 
คนงาน
ทั่วไป 

ทั่วราชอาณาจักร 395,567 2,830 17,466 38,109 22,305 50,582 1,122 86,194 113,588 63,372 
การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต 
รวมทั้งการขายปลีก น้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต 17,143 123 343 1,867 2,224 4,464 - 7,251 188 682 
การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 23,139 288 1,217 7,827 2,815 3,029 513 2,347 1,100 4,003 
การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการซอมแซมของ
ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 30,115 310 1,175 3,763 3,912 13,814 204 2,637 1,081 3,219 
โรงแรมและภัตตาคาร รวมรานอาหาร 37,211 875 636 3,534 6,086 16,718 6 932 521 7,902 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 4,279 117 157 466 285 2,644 10 196 13 391 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 2,524 24 782 326 106 40 - 227 - 1,020 
การใหเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม การวิจัย และการพัฒนา
และกิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 28,400 63 1,303 1,589 713 4,838 40 606 1,849 17,399 
กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ 7,247 78 925 3,554 434 1,247 18 193 81 716 
การผลิตอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 56,328 123 383 1,337 674 345 201 12,752 32,948 7,565 
การผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแตงกาย ผลิตภัณฑหนังสัตว 57,799 110 1,138 1,349 604 151 7 32,766 20,617 1,057 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมฯ 3,711 - 45 38 53 15 40 1,144 681 1,695 
การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษฯ และการพิมพ 5,289 41 349 503 395 228 - 1,294 2,063 417 
การผลิตเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี 7,460 46 400 705 166 145 57 438 3,726 1,776 
การผลิตผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 11,989 184 176 635 361 270 - 943 5,862 3,556 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 6,910 7 149 322 172 273 - 2,711 1,235 2,041 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน และโลหะประดิษฐ 12,828 16 420 1,478 494 180 - 5,543 3,416 1,280 
การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ 6,561 57 230 1,610 185 292 - 909 3,229 49 
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ภาค / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม ผูบริหาร/
ผูจัดการ 

ผูประกอบ
วิชาชีพ 
ดานตางๆ 

ชางเทคนิคและ
ผูปฏิบัติงาน
ดานเทคนิค 

เสมียน/
เจาหนาที่
สํานักงาน 

พนักงาน 
บริการ/พนัก 
งานขาย 

ผูปฏิบัติงานฝมือ
ดานการเกษตร
และประมง 

ผูปฏิบัติงาน
โดยใชฝมือ
ในธุรกิจตางๆ 

ผูปฏิบัติ 
งานใน 
โรงงาน 

พนักงาน/ 
คนงาน
ทั่วไป 

การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ืองทําบัญชีและเคร่ืองคํานวณ 1,699 40 49 30 5 6 - 11 1,098 460 
การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณไฟฟาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 3,332 7 184 146 49 26 - 270 991 1,660 
การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร 25,909 202 1,526 3,959 125 85 - 509 17,338 2,166 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยงและอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 3,340 4 24 48 18 3 - 189 3,027 26 
การผลิตยานยนต รถพวง รถกึ่งรถพวง และเคร่ืองอุปกรณการขนสงอื่นๆ 6,550 37 384 400 133 21 - 1,514 3,889 172 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 12,014 18 150 522 196 132 - 4,824 5,640 531 
การผลิตอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ  238 4 23 43 11 4 - 31 87 36 
การกอสราง 12,410 7 1,809 914 672 144 18 5,527 543 2,775 
การขนสงทางบก และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว 5,624 40 219 196 1,112 972 2 296 2,310 479 
โรงพยาบาล 5,517 12 3,268 948 303 497 5 135 53 298 

หมายเหตุ: - มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ตํ่ากวารอยละ 0.05 
ที่มา: สํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3.1.3 การคาดประมาณความตองการกําลังคนในป พ.ศ. 2554  
จากการคาดประมาณความตองการกําลังคนในชวงปพ.ศ. 2551-2554 ของสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2552) พบวา สาขาหลักท่ีมีความตองการจางงานมากท่ีสุดไดแกภาค
บริการ โดยเฉพาะสาขาโรงแรม ภัตตาคารและรานอาหารมีความตองการจางแรงงานในป พ.ศ. 
2554 มากถึง 2,696,524 คน ในขณะท่ีสาขาการทองเท่ียวท่ีมีความตองการจางงานประมาณ 
67,186 คนในปพ.ศ.2554 (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางที่ 3.5 การคาดประมาณความตองการกําลังคนในป พ.ศ.2554 
สาขาการผลิต 2549 (ปฐาน) 2551 2552 2553 2554 

ภาคเกษตรกรรม 13,859,520 13,161,490 12,770,680 12,331,876 11,909,392 
การเกษตร ลาสัตว และปาไม 11,039,214 10,179,557 9,716,787 9,205,121 8,696,772 
การเลี้ยงสัตวบก สัตวน้ํา และ
การประมง 

2,820,306 2,981,933 3,053,893 3,126,755 3,212,620 

ภาคอุตสาหกรรม 7,928,515 8,383,237 8,672,132 8,979,279 9,230,216 
การผลิต 5,535,363 5,786,911 5,930,456 6,008,401 6,053,571 
อาหารและอาหารสัตว 1,010,075 949,564 893,859 861,718 830,933 
สิ่งทอและเครื่องนุงหุม 1,189,650 1,280,689 1,318,580 1,360,404 1,385,378 
รองเทาและเครื่องหนัง 151,600 164,437 170,491 177,969 182,913 
อัญมณีและเครื่องเรือน 143,787 159,897 183,012 185,554 185,498 
ไมและเครื่องเรือน 671,787 756,579 778,223 818,271 853,625 
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 87,723 96,119 99,163 101,961 104,438 
ปโตรเลียม 10,969 11,992 12,358 12,821 13,115 
ปโตรเคมี 41,607 42,963 42,832 42,997 42,784 
เคมี 99,853 102,835 102,396 102,674 102,056 
ยางพาราและผลิตภัณฑยาง 92,714 96,565 97,966 103,330 105,967 
ผลิตภัณฑพลาสติก 122,293 128,763 131,274 139,098 143,263 
เซรามิกและแกว 158,580 164,977 168,534 173,143 176,558 
เหล็กและเหล็กกลา 69,204 74,219 77,009 80,055 81,749 
แมพิมพ 235,517 239,623 240,757 241,875 245,557 
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

460,554 497,171 509,686 514,557 531,180 

ยานยนตและช้ินสวน 223,163 244,615 253,924 264,652 273,452 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 766,287 775,903 850,392 827,322 795,105 
เหมืองแรและเหมืองหิน 63,504 65,168 64,339 66,032 68,705 
กอสราง 2,221,246 2,413,298 2,554,803 2,778,573 2,975,310 
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สาขาการผลิต 2549 (ปฐาน) 2551 2552 2553 2554 
การไฟฟา กาซ และการประปา 108,402 117,860 122,534 126,273 132,630 
ภาคบริการ 13,703,232 14,469,784 14,983,189 15,527,595 16,024,807 
โลจิสติกส 1,028,453 1,023,675 1,055,084 1,080,637 1,109,531 
โรงแรม ภัตตาคาร และ
รานอาหาร 

2,245,963 2,387,766 2,485,304 2,594,596 2,696,524 

การทองเท่ียว 54,351 57,298 60,682 63,802 67,186 
การบริการอื่นๆ 10,374,465 11,001,045 11,382,119 11,788,560 12,151,566 
รวม 35,491,267 36,014,511 36,426,001 36,838,750 37,164,415 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2552). 

3.1.4 คุณภาพแรงงานสาขาที่พัก: การศึกษาเชิงคุณภาพ  
จากการสัมภาษณผูบริหารฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาท่ีพัก10แสดงความเห็นวา 

คุณสมบัติสําคัญของการเปนพนักงานโรงแรมท่ีดี คือ ตองมีทัศนคติท่ีดีตองานบริการ มีความพรอมท่ี
จะทํางานใหองคกร มีความสามารถดานภาษาตางประเทศเปนอยางดี ซ่ึงในแงคุณภาพของบุคลากรใน
สาขาท่ีพักโรงแรมนั้น ปจจุบันพบวาพนักงานรุนใหมมีความสามารถดานภาษาอังกฤษดีโดยเฉพาะ 
ตําแหนงพนักงานตอนรับ (Front Office) ซ่ึงตองผานการสัมภาษณภาษาอังกฤษกอนรับเขาทํางาน 

ปจจุบันในสาขาการโรงแรมนั้นไมขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากโรงแรม
สามารถรับพนักงานใหมเขามาฝกอบรมระยะส้ันและสามารถทํางานได แตท่ีนาเปนหวงคือบุคลากร
ระดับกลาง (Supervisor)  ซ่ึงตองมีประสบการณในการทํางาน มีความสามารถในการแกปญหาไดดี มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานสูง สามารถบริหารงานในสายงานตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
คัดเลือกแตงตั้งผูบริหารระดับกลาง (Supervisor) พิจารณาท่ีความสามารถและความพรอมของ
พนักงาน บางคนมีความสามารถ แตไมพรอมท่ีจะรับผิดชอบงานระดับบริหารเนื่องจากภาระ
ครอบครัว โดยเฉพาะพนักงานสตรีเลือกการดูแลครอบครัว 

สําหรับพนักงานรุนใหม สวนใหญมีวุฒิการศึกษาดี แตยังขาดประสบการณการทํางาน 
โอกาสเติบโตและกาวหนาในสายงานเร็วกวาพนักงานรุนเกาซ่ึงมีวุฒิการศึกษานอยกวาตองใช
ประสบการณการทํางานนานหลายปเพ่ือขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร การคัดเลือกและแตงตั้งผูบริหาร
ระดับกลาง จะพิจารณาประสบการณและความสามารถเปนหลัก สามารถรับผิดชอบงานบริหารไดดี  
ปจจุบันขาดแคลนและหาบุคลากรทดแทนในตําแหนงผูบริหารระดับกลางไดยากกวาตําแหนงอ่ืนๆ 

                                                        
10 รายงานสวนนี้เปนผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว จํานวน 4 แหงในกรุงเทพฯ ระหวางเดือนมีนาคม-
เมษายน พ.ศ.2553 ผูสัมภาษณคือ นางธิดา ไวเวหา และนางสาวนันทนทพร เลี่ยมพรมราช กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 



 32 

บางครั้งตองรับสมัครบุคคลภายนอกเขามาแทนคนขางในเนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ทาง
โรงแรมมีหลักการสําคัญในการบริหารงาน คือ  1. สามารถบริหารคนและทีมงานไดดี  2.สามารถ
บริหารจิตใจลูกคาไดดี ทําอยางไรจึงจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและใชบริการของโรงแรม  
ทักษะการติดตอส่ือสารจึงเปนส่ิงสําคัญ 

สําหรับคุณภาพและความตองการของพนักงานในสาขาท่ีพักบางตําแหนงมีดังนี ้
 ตําแหนง Front Office 

พนักงานบริการสวนหนา (Front Office) ตองมีทัศนคติ ท่ีดี  และมีจิตบริการ ชอบ
ติดตอส่ือสารพบปะพูดคุยกับลูกคา และชอบในการสนทนา กระตือรือรนในการติดตอส่ือสารกับผูคน 
มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี รวมถึงมีความอดทนและรองรับอารมณของลูกคาไดดี 
มีความสามารถดานภาษาตางประเทศด ีผานกระบวนการสัมภาษณภาษาอังกฤษกอนเขาทํางาน 

ปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับพนักงานบริการสวนหนาคือ การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เนื่องจากการทํางานเปนกะ ความไมปลอดภัยในการเดินทางมาทํางานกะกลางคืน ปญหา
สุขภาพ ความไมคุนเคยกับการนอนท่ีไมเปนเวลา เสียสุขภาพ ทําใหมีการเขา-ออกของพนักงานสูง 
เนื่องจากไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานได ซ่ึงทางโรงแรมแกปญหาโดยมี
การหมุนเวียนกะกลางวันและกลางคืนเฉล่ียเทาๆ กัน  

ความตองการพัฒนาและฝกอบรมเพ่ิมเติม : ดานภาษาตางประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ และการอบรมดานการใชงานบัตรเครดิต เปนตน 

 ตําแหนง Food Production 
ขณะนี้ยังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรดานครัวในระดับบริหาร เนื่องจากคนท่ีเช่ียวชาญ

และมีประสบการณดานการทําอาหารมักไปทํางานตางประเทศ  เพราะมีรายไดดีกวา พนักงานใหมท่ี
รับเขามาไมมีประสบการณดานครัวบางคนทําแลวอยูไมนาน เนื่องจากงานครัวเปนงานท่ีละเอียดออน 
ตองใชระยะเวลาในการฝกนานเพ่ือใหเกิดความชํานาญ เชน การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  การ
จัดเตรียมวัตถุดิบกอนปรุงอาหาร เทคนิควิธีการปรุงอาหารใหอรอย ซ่ึงตองสังเกตจากแมครัวท่ีมี
ประสบการณ การถนอมอาหาร การตกแตงจานอาหาร การทําอาหารเล้ียงคนจํานวนมาก การคํานวณ
ปริมาณอาหารใหพอดีกับจํานวนคนซ่ึงตองใชทักษะและความชํานาญ เพ่ือชวยประหยัดงบประมาณ
คาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบใหพอดีกับจํานวนคน คุณสมบัติของคนทํางานครัวคือ ตองมีใจรักในการ
ทําอาหาร มีความอดทนและชางสังเกต ปจจุบันยังขาดแคลนผูท่ีมีประสบการณดานนี้และหาคน
ทดแทนไดยาก ถึงแมวาจะมีการผลิตบุคลากรดานอาหารถึงระดับปริญญาตรีก็ตามแตบุคคลเหลานั้น
ยังขาดประสบการณและความเช่ียวชาญซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการบริหารงานในแผนก  Food 
Production    พนักงานรุนเกาตองใชเวลาส่ังสมประสบการณจึงจะสามารถทํางานระดับบริหารได  
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สวนพนักงานรุนใหมการศึกษาดี รอบรูภาคทฤษฎี แตยังขาดประสบการณการทํางาน แตมีโอกาส
เติบโตและกาวหนาเร็วกวาพนักงานรุนเกา 

 ตําแหนง Food & Beverage 
ประสบปญหาขาดแคลนผูบริหารระดับกลางเชนกัน ท้ังนี้แผนก Food &Beverage ตองมี

ความคิดสรางสรรค แกปญหาเฉพาะหนาไดดี ทํางานไดท้ังระดับปฏิบัติการและงานบริหาร สนอง
ความตองการของลูกคาไดตลอดเวลาเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ เชนการจัดหองประชุม/สัมมนา การ
จัดเตรียมอุปกรณ บางครั้งลูกคาไมถูกใจ ตองเปล่ียนรูปแบบตามท่ีลูกคาตองการจนกวาจะทําใหลูกคา
พอใจ ซ่ึงตองมีความอดทนและยืดหยุนไดตามสถานการณ  พนักงานตองมีบุคลิกภาพดี สะอาด
เรียบรอย สุขภาพดีแข็งแรง กระตือรือรน และมีความอดทน แกปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาไดดี มี
ความรูภาษาอังกฤษพูดโตตอบไดดี สวนใหญโรงแรมจะขาดแคลนบุคลากรทดแทนตําแหนงผูบริหาร
ระดับกลาง  สวนระดับปฏิบัติการสามารถรับคนใหมทดแทนได 

 ตําแหนง Housekeeping 
ประสบปญหาขาดแคลนผูบริหารระดับกลาง โดยคุณสมบัติผูบริหารระดับกลาง แผนก  

Housekeeping   ตองมีความรอบรูงานโรงแรมหลายดาน และสามารถประสานงานไดดี เนื่องจากตอง
ประสานงานกับทุกฝาย มีมนุษยสัมพันธดี แกปญหาเฉพาะหนาไดดี สวนพนักงานระดับปฏิบัติการ 
มอบหมายใหรับผิดชอบงานตามช้ินงาน เชน ทําความสะอาดหองพัก ตามจํานวนหอง/คน/วัน มี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษบาง พูดโตตอบสนทนาประโยคงายๆ กับลูกคาตางชาติเวลามีปญหา 
หรือถามเสนทาง  มีทัศนคติท่ีดีและรักในงานท่ีทํา มีความรูสึกเหมือนทํางานอยูท่ีบานตนเอง พนักงาน
ระดับปฏิบัติการสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับขาดโอกาสในการศึกษา ภาครัฐและสถาน
ประกอบการควรสนับสนุนใหบุคลากรในแผนกแมบานไดมีโอกาสในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพ่ือ
ความกาวหนาในการทํางาน  

นอกจากนี้ผูบริหารฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาท่ีพักยังแสดงความเห็นในเรื่องการ
เตรียมคนเขาสูตลาดแรงงานสาขาท่ีพักวา ปจจุบันปญหาของการรับนักศึกษาฝกงาน ชวงเวลาการ
ฝกงานของนักศึกษาสวนใหญตรงกันทุกมหาวิทยาลัย ทําใหโรงแรมไมสามารถรับนักศึกษาจํานวน
มากมาฝกงานไดท้ังหมด บางชวงเวลาท่ีมีลูกคามาก ๆ แตไมมีนักศึกษามาขอฝกงาน ความไม
สอดคลองของระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษากับความตองการของสถานประกอบการไมตรงกัน 
ภาคการศึกษาควรปรับชวงเวลาการฝกงานของนักศึกษาใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณตรงจากการฝกงานไดมากขึ้น นอกจากนี้ในดาน
ระบบการเรียนการสอน ครูอาจารยท่ีสอนดานการโรงแรม ไมมีประสบการณงานดานโรงแรม ทําให
สอนไดแตภาคทฤษฎีไมสามารถยกตัวอยางเหตุการณจริงได  หากครูอาจารยไดมีการฝกอบรมหรือ
ฝกงานในโรงแรมเพ่ือใหไดรับประสบการณจริงจะทําใหสามารถนําความรูไปถายทอดใหนักศึกษา
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ไดมากขึ้น  รวมถึงสถานศึกษาควรเปดสอน เนนเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขามากขึ้นเพ่ือใหมีบุคลากรท่ี
มีความรูและเช่ียวชาญเฉพาะดานมากขึ้น ควรใหมีการฝกอบรมและการสรางนิสัยอุตสาหกรรม กอน
เขาสูระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการเพ่ือการปรับตัวและทัศนคติตอการทํางาน 

3.1.5 คุณภาพแรงงานสาขาการเดินทาง: การศึกษาเชิงคุณภาพ  
จากการสัมภาษณผูประกอบการบริษัททัวรรายหนึ่ง11 ซ่ึงบริษัทนี้มีธุรกิจท้ังการจัดบริการใน 

4 ลักษณะคือ (1) บริการนําเท่ียวสําหรับชาวตางชาตท่ีิเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย (Inbound) โดย
บริษัทไดวาจางชาวตางชาติเปนผูจัดการรับผิดชอบประสานงาน (2) บริการนําเท่ียวสําหรับชาวไทย
เดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศ (Outbound) มีชาวตางชาติเปนผูจัดการรับผิดชอบประสานงาน
เชนกัน (3) บริการนําเท่ียวสําหรับชาวไทยเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย (Domestic) ซ่ึงเปนกลุมท่ี
มีลูกคาใชบริการมากท่ีสุด (4) บริการจองตั๋วเครื่องบิน ท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงงานบริการจองตั๋ว
เครื่องบินผานระบบคอมพิวเตอร พนักงานในสวนนี้ตองเรียนรูโปรแกรมใหมๆ ตลอดเวลา เพ่ือ
ปรับตัวใหทัน 

คุณภาพแรงงานในสาขาการเดินทาง โดยเฉพาะในสวนของการทําทัวร พนักงานสวนใหญ
เปนคนไทย มีชาวตางชาติเปนผูจัดการทัวรและประสานงานบาง พนักงานคนไทยสวนใหญมีอายุการ
ทํางานนาน โดยเริ่มทํางานตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผูบริหาร  การรับพนักงานใหม ทาง
บริษัทจะพิจารณาท่ีบุคลิกภาพ ประสบการณการเดินทางทองเท่ียว เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร สวนการพิจารณาเล่ือนตําแหนงจะพิจารณาจากความรู
ความสามารถและประสบการณในการทํางาน ปจจุบัน บริษัทมีพนักงานเพียงพอไมขาดแคลน บริษัท
มีมัคคุเทศกประจํา ไมจางมัคคุเทศกอิสระ ในดานการฝกอบรมพนักงานบริษัทมีการฝกอบรม
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังฝกอบรมเอง และสงไปฝกกับทางราชการ เชน โครงการตนกลาอาชีพ 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับนักศึกษาเขามาฝกงานตลอดท้ังป แตในหลักสูตรสวนใหญจะ
กําหนดใหนักศึกษาฝกงานนานประมาณ 3 เดือน ซ่ึงผูประกอบการเห็นวาเปนระยะเวลาท่ีนอยเกินไป 
ควรเพ่ิมเปน 1 ป ท้ังนี้ ผูประกอบการยังใหขอสังเกตอีกวา ทางมหาวิทยาลัยบางแหงมีการจัดให
นักศึกษาฝกหัดการจัดทัวรกันเอง ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายผูปกครอง อีกท้ังนักศึกษาจะไมไดรับ
ประสบการณตรงเทากับท่ีบริษัททัวรจัด เชน การจัดโปรแกรมการทองเท่ียว การจัดรายการอาหาร การ
ใหบริการลูกทัวรเพ่ือใหเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการ ผูประกอบการจึงเสนอใหจัดทํา
โปรแกรมฝกรวมกับบริษัททัวร เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงเรียนรูจากของจริงรวมกับมือ
อาชีพ  
                                                        
11 รายงานสวนนี้เปนผลจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัททัวร 1 แหงในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ผูสัมภาษณคือ 
นางธิดา ไวเวหา และนางสาวนันทนทพร เลี่ยมพรมราช กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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3.2 ภาพรวมแรงงานขามชาติที่ทํางานในประเทศไทย 
3.2.1 นิยามแรงงานขามชาต ิ
แรงงานขามชาติในประเทศไทยหมายถึง คนตางดาวซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทย 

และมีการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศอ่ืนเขาสูอีกประเทศหนึ่ง โดยแบงออกเปนแรงงานขามชาติ
หรือท่ีเรียกตามภาษาราชการวา “แรงงานตางดาว” ท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายและแรงงานตางดาวท่ีเขา
เมืองผิดกฎหมายดังนี้12 

ก. คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย หมายถึง คนตางดาวซ่ึงมีเอกสารท่ีรัฐบาลของประเทศตน
รับรอง ไดแก หนังสือเดินทาง (Pass port) หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทาง ไดแก หนังสือ
เดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of  Identity) และมีการ
ตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูตหรือกงสุลไทยประจําประเทศตนทางนั้นๆ เม่ือเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยแลวจะตองไดรับการประทับตราระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร ประเภทช่ัวคราว (Non-
Immigrant Visa) ลงในหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทาง โดย
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และเม่ือประสงคจะทํางานตองขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาว ซ่ึงจําแนกประเภทคนตางดาวท่ีขออนุญาตทํางานในประเทศไทยรายมาตรา 
ดังนี้ 

 มาตรา 9 หมายถึง คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จําแนกประเภทได ดังนี้ 
o ท่ัวไป หมายถึง คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหทํางานได

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7 
o ตลอดชีพ หมายถึง คนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาตทํางานตามประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับท่ี 322 ขอ 10 (10) มีสาระสําคัญวา “ใบอนุญาตท่ีออกใหแก 
คนตางดาวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
และทํางานอยูแลวกอนวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 ใหใชไดตลอดชีวิตของ
คนตางดาวนั้น เวนแตคนตางดาวจะเปล่ียนอาชีพใหม” 

o พิสูจนสัญชาต ิหมายถึง คนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ซ่ึงเปล่ียน
สถานะจากคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองรอการสงกลับฯ (มีใบอนุญาต
ทํางานบัตรสีชมพู) เปนคนตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายโดยการขอรับการ

                                                        
12 นิยามศัพทคนตางดาวจาก “ขอมูลคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2552” สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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พิสูจนสัญชาติและไดรับหลักฐานเอกสารรับรองสถานภาพ ไดแก หนังสือ
เดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล 
(Certificate of Identity) จากเจาหนาท่ีประเทศตน โดยนําเอกสารดังกลาวมา
เปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตทํางานได 2 งาน คือ งานกรรมกร 
และงานรับใชในบาน ไดรับใบอนุญาตทานบัตรสีเขียว 

 มาตรา 11 หมายถึง คนตางดาวท่ีนายจางแจงการนําเขา ตามขอตกลงวาดวยการจาง
แรงงานตางดาว (MOU) กับประเทศคูภาคี ปจจุบันมี 2 ประเทศ ไดแก ลาว และ
กัมพูชา 

 มาตรา 12 หมายถึง คนตางดาวซ่ึงเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา 14 หมายถึง คนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศท่ีมี
ชายแดนติดกับประเทศไทย 

ข. คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย หมายถึง คนตางดาวตามมาตรา 13 จําแนกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 

 ชนกลุมนอย หมายถึง คนตางดาว ตอไปนี ้(1) ถูกเนรเทศ (2) รอการสงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (3) ถูกถอนสัญชาติ (4) ไมไดรับ
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ และ (5) ไมไดรับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติโดยขออนุญาตทํางานตามกฎหมาย 

 แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีฯ มีมติผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพ่ือรอการ
สงกลับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติใหคนตางดาวนั้นมารายงานตัวเพ่ือจัดทําทะเบียน
ประวัติหรือทะเบียนราษฎรผูไมมีสัญชาติไทยกับกรมการปกครอง (ทร38/) /ตรวจ
โรคและประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และขออนุญาตทํางานกับกรมการ
จัดหางานได 2 งาน คือ กรรมกร และคนรับใชในบาน 

3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
สาระสําคัญของกฎหมายการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 คือ พระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เปนหนึ่งพระราชบัญญัติท่ีถูกเรงรัดออกมาในชวงปลายสมัยของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ท่ีเปนผลมาจากการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 รางกฎหมาย
ฉบับนี้ถูกนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และผานการพิจารณา 3 วาระรวดในวันท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จากนั้นมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหกฎหมายมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 
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23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนตนไป กฎหมายการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มี
สาระสําคัญเปล่ียนแปลงและปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิม 15 ประการ ดังนี้ 

1. ยกเลิก พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 และ จัดโครงสรางของพระราชบัญญัติโดยแบงเปน 6 
หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 60 มาตรา 

(1) หมวด 1 การทํางานของคนตางดาว มาตรา 7-28 
(2) หมวด 2 กองทุนเพ่ือการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 29-40 
(3) หมวด 3 คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว มาตรา 41-44 
(4) หมวด 4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว มาตรา 45-47 
(5) หมวด 5 การกํากับดูแล มาตรา 48-50 
(6) หมวด 6 บทกําหนดโทษ มาตรา 51-56 
(7) บทเฉพาะกาล มาตรา 57-60 
2. ปรับปรุงการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได จากเดิมซ่ึงกําหนดงานท่ีคนตางดาวหาม

ทํา โดยมีสาระสําคัญ 4 ประเด็น 
(1) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับคนตางดาวตามมาตรา 4 
(2) กําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา 7 “งานใดท่ีคนตางดาวอาจทําไดในทองท่ี

ใด เม่ือใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทยและความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ...และ
กําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว โดยมีองคประกอบตามมาตรา 
41 และหนึ่งในอํานาจหนาท่ีคือ การพิจารณาการออกกฎกระทรวงกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได
ตามมาตรา 7 ใหเสร็จส้ินภายใน 2 ป ขณะนี้กรมการจัดหางานไดจัดเตรียมบัญชีรายช่ือโดยดูจากสถิติ
ยอนหลัง 5 ป ไดเตรียมไว 170 กวารายช่ืออาชีพ และมีการจัดประเภทงานไวดวย นอกจากนี้ยังจะมี
การกําหนดจํานวนคนตางดาวในการทํางานอีกดวย 

(3) มีการเปล่ียนแปลงประเภทคนตางดาว ตามมาตรา 13 ท่ีอาจขอรับใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนเพ่ือทํางานตามประเภทท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ท่ีตองคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ
และผลกระทบตอสังคม โดยอนุญาตรวมคนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ(ตามมาตรา 13 วรรค 5) ดวย 

(4) เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการทํางาน และจางงานแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีชายแดน 
มาตรา 14 “คนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย 
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ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง อาจ
ไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ในชวง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลท่ีกําหนดได...” ตามเง่ือนไขตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

3. กําหนดมาตรการการชําระคาธรรมเนียมการจาง (levy) เพ่ือจํากัดคนตางดาวท่ีไมใช
ชางฝมือเขามาทํางานในราชอาณาจักร ในขั้นตนนี ้กรมการจัดหางานไดเสนอใหจัดเก็บคาธรรมเนียม
การจางต่ําสุด 200 บาทและสูงสุด 600 บาท แบงตามพ้ืนท่ีและประเภทกิจการ เชน กิจการประมงใน
ทุกพ้ืนท่ีเก็บคาธรรมเนียม 200 บาทตอคน ประเภทงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายแดน 300 – 400 
บาทตอคน แตงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ 600 บาทตอคน เปนตน 

4. ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตใหแกคนตางชาติเขาเมืองถูกกฎหมาย ไดแก 
กฎหมายสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (BOI) กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 หรือกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการออก visa และ
ใบอนุญาตทํางานใหเสร็จใน 3 ช่ัวโมง และ อนุญาตใหทํางานไดทันทีเม่ือคณะกรรมการ BOI อนุมัติ
โครงการ และสงเรื่องมายังกรมจัดหางาน ตองออกใบอนุญาตใหเสร็จภายใน 7 วันและเม่ือยังไมไดรับ
ใบอนุญาต คนตางดาวก็สามารถทํางานไปพลางกอนได โดยใบอนุญาตจะมีระยะเวลาการทํางาน
เทากับท่ี BOI อนุมัติโครงการ ไมวาจะมีอายุกี่ปก็ตาม นอกจากนี้ในการเก็บคา levy จะเก็บเพียงครั้ง
เดียวเทานัน้ แมจะมีการตอใบอนุญาตก็ตาม 

5. ใหผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ สามารถ
ขอรับใบอนุญาตทํางานได ตามมาตรา 13 วรรค 4 และวรรค 5 เพ่ือใหสอดคลองตามหลัก
มนุษยธรรม 

6. เพ่ิมมาตรการรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน เพ่ือสงเสริมการผลิตไปสูพ้ืนท่ีท่ีมี
แรงงานจํานวนมาก ในสวนนี้อยูในระหวางการเจรจากับประเทศลาวและกัมพูชา สําหรับพมาไดมีการ
เจรจาระดับนายกรัฐมนตรี และระดับรัฐมนตรี สวนในรายละเอียดจะมีพูดคุยกับประเทศพมาตอไป 
หลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานแรงงาน ในเรื่องการพิสูจนสัญชาติ MOU และแรงงานไป
กลับบริเวณชายแดน 

7. จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงคนตางดาวกลับออกนอกราชอาณาจักร กําหนดใหลูกจางตองสง
เงินเขากองทุน เพ่ือประกันเปนคาใชจายในการสงกลับ โดยนายจางมีหนาท่ีหักเงินคาจางและนําสงเขา
กองทุน เจาหนาท่ีจะออกใบรับซ่ึงระบุช่ือ เลขประจําตัวของลูกจาง และจํานวนเงินใหนายจาง เพ่ือให
ลูกจางเปนหลักฐาน หากนายจางไมนําเงินสง ตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2 ตอเดือน ใหลูกจางเปนผู
จายเงินประกันตน และหากแรงงานเดินทางกลับดวยตนเองสามารถขอเงินคืนไดโดยยื่นเอกสารท่ีดาน
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ตรวจคนเขาเมือง และจะไดรับคืนเงินโดยเร็วภายใน 30 วัน หากเกินจากนี้จะไดดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอ
ป หากสงเงินเขากองทุนไมครบใหนายจางจายใหครบ 

8. กําหนดใหอายุใบอนุญาตมีอายุไมเกินสองป ซ่ึงแยกกันโดยเด็ดขาด ไมอิงกับการอยูใน
ราชอาณาจักรตาม พระราชบัญญัติคนเขาเมือง แตใหออกใบอนุญาตไดไมเกินส่ีปติดกัน เพ่ือปองกัน
การโอนหรือแปลงสัญชาตินอกจากนี้ในระหวางการตอใบอนุญาต แรงงานสามารถทํางานตอไปได
จนกวาจะมีคําส่ังไมอนุญาต การเปดใหตอใบอนุญาตเปนไปตามประกาศรอบท่ีเปดใหมีการตออาย ุ

9. ปรับปรุงใหผูรับใบอนุญาตสามารถเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองท่ี สถานท่ี
ทํางาน หรือเง่ือนไขได โดยใหอํานาจการอนุญาตอยูท่ีนายทะเบียน การออกจากนายจางและเลิกจางไม
อยูในอํานาจของนายจาง ไมตองทําการแจงเขาแจงออก ไมตองใชระบบโควตาแตใชระบบเก็บ
คาธรรมเนียมการจางแทน แตการยายออกนอกพ้ืนท่ีโดยไมแจงนั้นผิด พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงดังกลาวยังมีปญหาเรื่องเอกสารการยายออก (ตท.10) ซ่ึงหากไมตองทําการ
แจงยายออกแลวจะมีปญหากับทางกรมการปกครอง โดยท่ีทําการเขต/อําเภอจะไมยอมรับการแจงยาย
จากนายจางเกามายังนายจางใหมซ่ึงจะเปนปญหาใหไมสามารถตอใบอนุญาตทํางานได 

10. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน โดยใหอํานาจแกนายทะเบียน 
รวมถึงผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขในการอนุญาต มีการกําหนดโทษสําหรับแรงงานท่ีไมมีใบอนุญาตทํางานใหสูงขึ้นดวย 

11. ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจาณาการทํางานของคนตาง
ดาว ตามมาตรา 41 เพ่ือใหองคประกอบคณะกรรมการครอบคลุมทุกสวนราชการท่ีมีความเกี่ยวของ
กับการควบคุมกํากับดูแลคนตางดาว รวมท้ังผูแทนท่ีมาจากภาคเอกชน โดยการคัดเลือกผูแทนให
เปนไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธและเพ่ิมเติมใหมีหนาท่ีเสนอความเห็นในเรื่องตางๆ แก
คณะรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีรวมท้ังติดตาม กํากับดูแล และประสานการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือให
การดําเนินนโยบายการทํางานของคนตางดาวเปนไปตามมติ คณะรัฐมนตร ี

12. กําหนดใหมีคณะพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 45-47 
แยกกันโดยอิสระจากคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ซ่ึง พระราชบัญญัติเดิมนั้น
รวมอยูดวยกัน 

13. กําหนดใหเจาพนักงานท่ีมีอํานาจจับและชวยเหลือพนักงานสอบสวน มีอํานาจจับคนตาง
ดาวท่ีพบวาทํางานโดยไมไดรับอนุญาตได โดยไมตองมีหมายจับและนําผูถูกจับไปยังพนักงาน
สอบสวนทันที และใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได โดยกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดอางอิงจากกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐฯ 
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14. ปรับปรุงบทกําหนดโทษ เชน โทษสําหรับนายจางคือปรับระหวาง 10,000-100,000 
บาทตอแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 1 คน โทษสําหรับแรงงานตางดาวคือจําคุก 5 ป ปรับระหวาง 
2,000-100,000 บาท หรือหากยินยอมกลับประเทศตนทาง จะถูกนําสงกองตรวจคนเขาเมืองเพ่ือ
ดําเนินการสงกลับและละเวนโทษจําคุก นอกจากนี้ยังมีกระบวนการใหสินบนนําจับแกผูช้ีจับ เชน 
รถจักรยานยนตรับจางสามารถแจงจับและไดสินบนรอยละ 20 ตํารวจไดสินบนรอยละ 40 ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง แตยังไมมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในขณะนี ้

15. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม โดยกําหนดอัตราสูงสุดไว อยางไรก็ตาม ในการประกาศใช
จริงจะใชอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงต่ํากวาอัตราสูงสุด อยางไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาล ตองมี
การออกอนุบัญญัติ ไดแก กฎกระทรวง ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศตางๆ ประมาณ 30 ฉบับ ซ่ึง
กรมการจัดหางานไดรางเสร็จแลว รอเสนอใหท่ีปรึกษาดานกฎหมายของกระทรวงพิจารณา สําหรับ
กฎกระทรวงตองเสนอผานคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเขาคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกาศในพระราช
กฤษฎีกาใหมีผลบังคับใชตอไป หนึ่งในกฎกระทรวงท่ีมีความสําคัญตอการจางงานแรงงานขามชาติ
จาก 3 ประเทศพมา กัมพูชา และลาว คือ การกําหนดบัญชีรายช่ืออาชีพท่ีอนุญาตใหคนตางดาวทําได 

3.2.3 สถานการณแรงงานขามชาติในปจจุบัน 
สําหรับสถานการณการจางแรงงานตางชาติ ณ เดือนธันวาคม 2552 โดยสํานักบริหาร

แรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน (ตารางท่ี 3.6) สรุปไดวา คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานท่ัว
ราชอาณาจักรรวมท้ังส้ินจํานวน 1.5 ลานคน จําแนกประเภทคนตางดาวจากจํานวนมากท่ีสุดไปหา
นอยท่ีสุด ไดแก คนตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ กัมพูชา) ท่ีไดรับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี
มีมากท่ีสุดจํานวน 1.3 ลานคน (รอยละ 85.08) รองลงมา คือ ประเภทพิสูจนสัญชาติ จํานวน 7.8 
หม่ืนคน (รอยละ 5.04) ประเภทท่ัวไปจํานวน 6.8 หม่ืนคน (รอยละ 4.43) ประเภทนําเขา จํานวน 
2.7 หม่ืนคน (รอยละ 1.78) ประเภทสงเสริมการลงทุน จํานวน 2.3 หม่ืนคน (รอยละ 1.46) และ
ประเภทชนกลุมนอย จํานวน 2.0 หม่ืนคน (รอยละ 1.28) ประเภทตลอดชีพจํานวน 1.4 หม่ืนคน 
(รอยละ 0.93) และเม่ือเปรียบเทียบกับป 2551 มีจํานวนเทากับ 7.9 แสนคน จะเห็นวาในป 
2552 มีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นเกือบเทาตัว (ภาพท่ี 3.1) โดยสวนใหญแลวคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต
ทํางานจะอยูในพ้ืนท่ีปริมณฑลมากท่ีสุด (รอยละ 24.24) รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 
22.76)  ภาคใต (รอยละ 20.58) และ ภาคกลาง (รอยละ 18.74) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.6) 
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ตารางที่ 3.6 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร จําแนกตามลักษณะ
การเขาเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ปพ.ศ.2552 

หนวย: คน 
เขาเมืองถูกกฎหมาย เขาเมืองผิดกฎหมาย 

มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 
12 

มาตรา 13 
พ้ืนที ่ รวมทั้งสิ้น รวมเขาเมือง

ถูกกฎหมาย 
ตลอดชีพ ทั่วไป พิสูจน

สัญชาติ 
นําเขา 
MOU 

สงเสริม
การลงทุน 

รวมเขาเมือง
ผิดกฎหมาย ชนกลุม

นอย 
มต ิครม. 3 

สัญชาติ 
ทั่วราชอาณาจักร 1,544,902 210,745 14,423 68,399 77,914 27,447 22,562 1,334,157 19,775 1,314,382 
กรุงเทพมหานคร 351,591 98,823 7,306 40,013 29,373 8,896 13,235 252,768 1,877 250,891 
ภูมิภาค 1,193,311 111,922 7,117 28,386 48,541 18,551 9,327 1,081,389 17,898 1,063,491 
ปริมณฑล 374,516 33,022 269 5,887 19,059 5,796 2,011 341,494 896 340,598 
ภาคกลาง 289,531 39,680 1,191 8,039 18,530 5,908 6,012 249,851 1,474 248,377 
ภาคเหนือ 178,389 7,207 921 4,250 1,382 66 588 171,182 15,085 156,097 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,881 11,941 2,069 1,700 6,493 1,359 320 20,940 51 20,889 
ภาคใต 317,994 20,072 2,667 8,510 3,077 5,422 396 297,922 392 297,530 

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 3.1 แนวโนมแรงงานขามชาติในไทยป พ.ศ. 2549-2552 

 
ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานกับริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

3.2.3.1 แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย 
จํานวนแรงงานตางชาติถูกกฎหมายท่ีเขามาในทํางานในประเทศไทย ในปพ.ศ. 2552 มี

จํานวน 210,745 คน ในจํานวนนี้หากพิจารณาเฉพาะแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายใน

1 . 54 

0 . 79 

0 . 81 0 . 83 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2549 2550 2551 2552 

ลานคน 
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ประเภทท่ัวไปตามมาตรา 9 มีจํานวน 35,636 คน และประเภทสงเสริมการลงทุนตามมาตรา 12 
จํานวน 7,308 คน โดยจํานวนแรงงานตางชาติประเภทท่ัวไปมีจํานวนสูงสุดในปพ.ศ. 2550 ท่ี
จํานวน 40,026 คน และลดลงตอเนื่องถึงปพ.ศ. 2552 โดยแรงงานถูกกฎหมายรวมท้ังสอง
ประเภทเฉล่ียในชวงปพ.ศ. 2549-2552 มีจํานวน 46,052 คน (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางที่ 3.7 แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย ปพ.ศ. 2549-2552 
หนวย: คน 

ป 
สถิติแรงงานตางชาติท่ีไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย 

2549 2550 2551 2552 
มาตรา 9 ประเภทท่ัวไป 38,810 40,026 39,431 35,636 
มาตรา 12 ประเภทสงเสริมการลงทุน 7,566 7706 7,726 7308 
รวม 46,376 47,732 47,157 42,944 

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

จากขอมูลสถิติแรงงานตางชาติท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยในปพ.ศ.2552 
พบวาแรงงานตางชาติถูกกฏหมายประเภทท่ัวไปและสงเสริมการลงทุนสวนใหญเขามาทํางานใน
สถาบันการศึกษา รองลงมาคือสาขาโรงแรม   ในป 2552 สัดสวนของแรงงานตางชาติถูกกฎหมาย
เขามาทํางานในสถาบันการศึกษาคิดเปนรอยละ 20.1 เขามาทํางานในสาขาโรงแรม คิดเปนรอยละ 
4.0 สาขาภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 2.6 สาขาตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและผูจัดนํา
เท่ียวรวมท้ังการบริการนักทองเท่ียว รอยละ 2.6 (ภาพท่ี 3.2) 

ท้ังนี้แรงงานถูกกฎหมายท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยตามมาตรา 9 และมาตรา 
12 เปนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือในระดับผูบริหารและผูเช่ียวชาญ จากประเทศญี่ปุน จีน ฟลิปปนส 
อังกฤษ อเมริกัน (ตารางท่ี 3.8) 
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ภาพที่ 3.2 จํานวนแรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยจําแนกตามสาขา ป 2552 
หนวย: คน 

 
ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ตารางที่ 3.8 ตําแหนงงานและสัญชาติของแรงงานถูกกฎหมายตามมาตรา 9 และมาตรา 12 ในปพ.ศ. 
2552 

1. ตําแหนงงาน 
     อันดับ 1 ผูจัดการฝายผลิตและฝายปฎิบัติการ              15,383 คน 
     อันดับ 2 ครู อาจารย ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน               8,445 คน 
     อันดับ 3 ประธานกรรมการและผูบริหารระดับสูง               3,333 คน 
     อันดับ 4 ผูประกอบวิชาชีพดานธุรกิจ กฎหมาย และบัญชี               3,051 คน 
     อันดับ 5 ชางเทคนิคดานวิศวกรรมและคอมพิวเตอร               3,225 คน 
2. สัญชาติ 
     อันดับ 1 ญ่ีปุน                                                                                                   9,290 คน 
     อันดับ 2 จีน                                                                                                   5,021 คน 
     อันดับ 3 ฟลิปปนส                                                                                  3,466 คน 
     อันดับ 4 อังกฤษ                                                                                   3,307 คน 
     อันดับ 5 อเมริกัน                                                                   3,264 คน 
ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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3.2.3.2 แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดใหแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ (พมา ลาว 

และกัมพูชา) สามารถทํางานไดใน 2 อาชีพ คือ กรรมกรและคนรับใชในบาน โดยนิยามวา เปนงานท่ี
ไมไดใชความรู ใชกําลังกายทํางานซํ้าๆ แรงงานขามชาติจึงทํางานในแตละประเภทดังนี ้

1. ภาคเกษตร/เล้ียงสัตว/ประมง ไดแก คนงานในสวน คนงานในเรือประมง แรงงานตาม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานเล้ียงผ้ึง แรงงานทํานา นาบัว นาเกลือ เปนตน  

2. ภาคการกอสราง สวนใหญเปนแรงงานกอสราง  
3. ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญจะใชแรงงานไรฝมือ งานกรรมกรแบกหาม 

หรืองานท่ีตองทําซํ้าๆ โรงงานเย็บผา โรงงานทอผา โรงงานภาพพลอย โรงงานทํากระดาษ โรงงาน
แปรรูปไม โรงงานตัดเย็บเส้ือผา โรงงานผลิตอาหารสัตว โรงงานบรรจุแกส โรงหลอ โรงกลึง โรง
พิมพ โรงเล่ือย ส่ิงทอ  

4. ภาคการคาปลีกและคาสง ในกิจการท่ีหลากหลาย เชน รานขายซอมรถยนต ขายวัสดุ
กอสราง ขายผักผลไม ขายพืชผลทางการเกษตร กิจการขายอาหาร ปมน้ํามัน รานขายของชํา กิจการ
ขายปลีก-สงเส้ือผาเครื่องแตงกาย พลาสติก อาหารกระปอง เฟอรนิเจอร เครื่องดื่ม น้ําแข็ง กระดาษ 
กระเปา รองเทา เคมีภัณฑ ขายของเกา ซ่ึงตองการแรงงานท้ังในฝายผลิตและพนักงานชวยขาย  

5. ภาคธุรกิจใหบริการ หมายถึงภาคการจางงานท่ีใหบริการตางๆ เชน โรงแรม ท่ีพัก รีสอรท 
สถานท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ รานขายอาหาร และสวนใหญเปนคนงานจัดสวนในโรงแรม รีสอรท เปนแมบาน
ทําความสะอาดในโรงแรม หอพัก ทํางานในรานขายอาหาร และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการ
ทองเท่ียวตางๆ เชน เรือนําเท่ียว ใหเชาเกาอ้ีชายหาด  

6. ภาคการขนสง ท้ังทางบกและทางน้ํา ซ่ึงตองการกรรมกรแบกสินคา แรงงานในโกดัง  
7. ภาคครัวเรือนและบริการชุมชน ไดแก คนรับใชในบาน และแรงงานในกิจการท่ีเกี่ยวของ

กับบริการสาธารณะในชุมชน เชน งานอาสาสมัครในมูลนิธิ คลินิก โรงพยาบาล แรงงานใน
สถานศึกษา คัดแยกส่ิงปฏิกูล ดูดส่ิงปฏิกูล เปนตน  

รัฐบาลไทยไดเริ่มมีนโยบายอนุญาตใหมีการจางแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมี
สถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ.การทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2521 อนุญาตใหจางผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยู
ระหวางรอการสงกลับ แตอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการช่ัวคราว ตั้งแตป พ.ศ.2535 
โดยเริ่มใหมีการจางแรงงานขามชาติจากพมาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนไทย-พมา 9 จังหวัด คือ เชียงราย 
เชียงใหม กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขันธ แมฮองสอน ราชบุรี และสมุทรสาคร 
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หลังจากนั้นไดเปดใหมีการจางแรงงานขามชาติเพ่ิมขึ้นเปนสามสัญชาติ คือ พมา ลาว และ
กัมพูชา ในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลนแรงงาน เชน จังหวัดท่ีมีการประกอบกิจการประมงทะเล ใน
ป พ.ศ.2539 จํานวน 43 จังหวัด ใหทํางานไดเฉพาะ 8 กลุมอุตสาหกรรม คือ เกษตรกรรม กอสราง 
ประมงทะเล ตอเนื่องประมงทะเล ขนถายสินคาทางน้ํา เหมืองแร/เหมืองหิน การผลิต และคนรับใชใน
บาน และขยายไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในปพ.ศ. 2541 เปน 54 จังหวัด 47 กิจการ โดยหลังจากปพ.ศ. 
2541 นโยบายแรงงานขามชาติเปนนโยบายปตอปมาโดยตลอด ในปพ.ศ. 2542-2543 ใหจาง
งานได 43 จังหวัด 18 กิจการ จนครบ 76 จังหวัด ในปพ.ศ. 2544 และมีกิจการท่ีอนุญาตทํางาน
ท้ังส้ิน 10 กิจการ ป พ.ศ.2545 ไดรวมกิจการท่ีอนุญาตใหทําเขาเปน 6 กิจการ 

จนกระท่ังปพ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายใหจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับแรงงานท่ี
หลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย สัญชาติ กัมพูชา พมา และลาว ซ่ึงอาศัยและทํางานอยูในประเทศ
ไทย หรือเปนแรงงานขามชาติ มาขึ้นทะเบียน ทร.38/1 ท่ัวประเทศ ซ่ึงผลจากการสํารวจแรงงานขาม
ชาติในประเทศไทย พบวามาขึ้นทะเบียนจํานวน 1.2 ลานคน จากจํานวนแรงงานขามชาติในขณะนั้น
คาดวามีจํานวนท้ังส้ิน 2 ลานคน สําหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติตองเสียคาธรรมเนียม
เอกสารในการทําทะเบียนประวัติ ไมมีคาใชจายอยางอ่ืน ท้ังนี้ หลังจากขึ้นทะเบียนแลว แรงงานขาม
ชาติจะไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูตอในประเทศไทยไดจนถึงปพ.ศ. 2548 โดยท่ียังไมมีงานทําก็ได 
แตหลังจากปพ.ศ. 2548 เปนตนไป แรงงานตางดาวท่ีขึ้นทะเบียนแลวเทานั้น ตองดําเนินการขอ
ใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงาน จึงจะสามารถอยูตอในประเทศไทยไดแบบปตอป หากแรงงาน
ขามชาติท่ีขึ้นทะเบียนอยูแลว แตทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานถือวาเปน
แรงงานท่ีผิด กฎหมาย และตอมาในปพ.ศ. 2549 รัฐบาลเปดใหมีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนแรงงาน
และผูติดตามกลุมใหมทําให ยอดของแรงงานขามชาติและผูติดตามจากสามประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 
1,523,289 คน 

ท้ังนี้ คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานใหมท่ัวราชอาณาจักร ปพ.ศ. 2552 (มกราคม–
ธันวาคม พ.ศ.2552) ซ่ึงคนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองและอยูในระหวางการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร จําแนกเปน 2 กลุม มีท้ังส้ิน
จํานวน 1.3 ลานคน จําแนกเปนประเภทชนกลุมนอย จํานวน 2.15 หม่ืนคน (รอยละ 1.62) และ
ประเภทมติคณะรัฐมนตรี 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ กัมพูชา) จํานวน 1.31 ลานคน (รอยละ 98.38) 
ซ่ึงคนเหลานี้เปนกลุมเขาเมืองผิดกฎหมายเปนเหตุใหมีแรงงานสวนหนึ่งท่ียังคงอาศัยและทํางานอยูใน
ประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย (ตารางท่ี 3.9) 
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ตารางที่ 3.9 จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย จําแนกตามตําแหนงงาน ประเภทกิจการที่
ทํางาน และสัญชาต ิในปพ.ศ.2552 

1. มาตรา 13 ประเภทชนกลุมนอย  จํานวน 21,580 คน 
             1.1  ตําแหนงงาน 
                      อันดับ 1  งานกรรมกร                                                                16,001  คน 
                      อันดับ 2  งานทําสวนผักและผลไม                                             1,341  คน 
                      อันดับ  3  งานขายปลีกสินคา                                                      1,039  คน 
                      อันดับ  4  งานชางปูน                                                                      968  คน 
                      อันดับ 5  งานซักรีดเสื้อผา                                                             323  คน 
               1.2 ประเภทกิจการ 
                     อันดับ 1  การกอสรางอาคารท่ัวไป                                              7,685  คน 
                     อันดับ 2  การทําสวนผลไม                                                          1,757  คน 
                     อันดับ 3  ภตัตาคาร รานขายอาหารและเครื่องด่ืม                       1,095  คน 
                     อันดับ 4  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล                                        917  คน 
                     อันดับ 5  การทําสวนไมดอก ไมประดับ                                         411  คน 
                1.3 สัญชาติ 
                     อันดับ 1 ไทยใหญ                                                                        11,920  คน 
                     อันดับ 2  พมา                                                                                 1,764  คน 
                     อันดับ 3  กระเหรี่ยง                                                                       1,038  คน 
                     อันดับ 4 ไทลื้อ                                                                                  948  คน 
                     อันดับ 5 มอญ                                                                                    537  คน 
2. คนตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาวและกัมพูชา) ที่ไดรับการผอนผันอนุญาตใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี 
ประจําป 2552 จํานวน 1,314,382 คน 
              2.1 นายจาง/กิจการที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน จํานวน 311,654 แหง 
              2.2 งานที่ไดรับอนุญาตใหทํามี 2 อาชีพ ไดแก 
                   อันดับ 1  กรรมกรในกิจการตาง ๆ                                             1,184,592  คน 
                   อันดับ 2 งานรับใชในบาน                                                             129,790  คน 
              2.3  ประเภทกิจการ 
                    อันดับ 1 การใหบริการตางๆ                                                       238,350  คน 
                    อันดับ 2 เกษตรและปศุสัตว                                                        221,703  คน 
                    อันดับ 3 กิจการกอสราง                                                               220,236  คน 
                    อันดับ 4 ตอเนื่องประมงทะเล                                                      136,973  คน 
                    อันดับ 5 ผูรับใชในบาน                                                                129,790  คน 
               2.4 สัญชาติ 
                    อันดับ 1 พมา                                                                              1,078,767  คน 
                    อันดับ 2 กัมพูชา                                                                             124,761  คน 
                    อันดับ 3 ลาว                                                                                   110,854  คน 
ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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3.2.4 แรงงานตางชาติในสาขาทองเที่ยว 
3.2.4.1 แรงงานตางชาติในสาขาโรงแรม 
เม่ือพิจารณาแรงงานตางชาติท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในสาขาโรงแรมพบวา แนวโนม

ของแรงงานตางชาติท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานในสาขาโรงแรม เพ่ิมสูงขึ้นในชวงปพ.ศ. 2549-
2551 และลดลงในปพ.ศ. 2552  (ภาพท่ี 3.3)  

ภาพที่ 3.3 จํานวนแรงงานตางชาตทิี่ไดรับอนุญาตใหเขาทํางานในสาขาโรงแรมในป พ.ศ. 2549-
2552 

 
ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
ในป 2552 แรงงานตางชาติถูกกฎหมายท่ีเขามาทํางานในสาขาโรงแรม  พิจารณาตาม

ตําแหนงงาน 10 อันดับแรก พบวาสวนใหญเขามาทํางานในตําแหนงนักดนตรี นักรอง นักเตนรําตาม
ถนน ไนทคลับอ่ืนๆ มีจํานวน 216 คน โดยเปนแรงงานฟลิปปนสรอยละ 44.4 รองลงมาคือแรงงาน
จากสหรัฐและอินเดียตามลําดับ อันดับท่ีสองคือ ตําแหนง นักรอง มีจํานวน 208 คน เปนแรงงาน
ฟลิปปนสรอยละ 81.3 รองลงมาคือแรงงานจากสหรัฐและอินโดนีเซียตามลําดับ อันดับท่ีสามคือ 
ตําแหนงผูจัดการฝายอ่ืนๆท่ีมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน มีจํานวน 207 คน เปนแรงงานอังกฤษรอยละ 
10.6 รองลงมาคือ แรงงานจากอินเดียและออสเตรเลียตามลําดับ (ตารางท่ี 3.10) 
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ตารางที่ 3.10 จํานวนแรงงานตางชาติในสาขาโรงแรม จําแนกตามตําแหนงงาน ปพ.ศ. 2552 
สัญชาติ (รอยละ) 

ตําแหนง รวม 
(คน) อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 อื่นๆ 

รวม  1,554         
1.นักดนตรี  นักรอง  นักเตนรําตามถนน  
ไนทคลับอื่น ๆ 

216 ฟลิปปนส 
(44.4)  

สหรัฐ (13.9) อินเดีย (9.3) 32.4 

2.นักรอง 208 ฟลิปปนส 
(81.3) 

สหรัฐ (4.3) อินโดนีเซีย (3.8) 10.6 

3.ผูจัดการฝายอื่น ๆ ท่ีมิไดจัดประเภทไว
ในท่ีอื่น 207 อังกฤษ (10.6) อินเดีย (9.7) ออสเตรเลีย (8.2) 71.5 

4.ผูฝกงาน 181 ฝรั่งเศส (12.7) ฟลิปปนส 
(10.5) 

เนเธอรแลนด (9.9) 66.9 

5.เจาหนาท่ีสํานักงานอื่น  ๆ 98 ฟลิปปนส 
(20.4) 

อังกฤษ (11.2) - 68.4 

6.หัวหนาผูปรุงอาหาร ; หัวหนาพอครัว 63 ออสเตรเลีย 
(12.7) 

เยอรมนี (12.7) ฝรั่งเศส (12.7) 61.9 

7.นักดนตรี  ผูปฏิบัติเครื่องดนตร ี 51 ฟลิปปนส 
(74.5) 

อังกฤษ (5.9) - 19.6 

8.ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝายอาหารและ
เครื่องด่ืม 49 ฝรั่งเศส (16.3) เยอรมนี (14.3) - 69.4 

9.ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานเอกชน 47 ฝรั่งเศส (25.5) อินเดีย (6.4) สวิสเซอรแลนด
(6.4) 

61.7 

10.ผูจัดการฝายการตลาด 44 ฮองกง (13.6) เยอรมน ี(11.4) เนเธอแลนด (9.1) 65.9 
11.อื่นๆ 390 ฟลิปปนส (14.6) เยอรมัน (7.4) ฝรั่งเศส (6.4) 31.7 

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
หากจะพิจารณาเฉพาะแรงงานตางชาติจากกลุมประเทศอาเซียน พบวาแรงงานอาเซียนถูก

กฎหมายท่ีเขามาทํางานในสาขาโรงแรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงปพ.ศ. 2549-2551 กอนท่ีจะ
ลดลงในป 2552 ท่ีจํานวน 492 คนจากป 2551 ท่ีจํานวน 684 คน เม่ือเปรียบเทียบกับแรงงาน
ตางชาติท่ีเขามาทํางานในสาขาโรงแรมพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ จํานวนแรงงานตางชาติท่ี
เขามาทํางานในชวงปพ.ศ. 2549-2551 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง และลดงในป 2552 ท่ี
จํานวน 1,154 คนจากป 2551 ท่ีจํานวน 2,256 คน (ภาพท่ี 3.4) โดยแรงงานจากฟลิปปนสเขา
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มาทํางานในไทยมากสุดในกลุมประเทศอาเซียนในตําแหนงงานสวนใหญเปนงานนักรอง นักดนตรี 
(ตารางท่ี 3.11) 
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ภาพที่ 3.4 จํานวนแรงงานอาเซียนเปรียบเทียบกับแรงงานตางชาติทั้งหมดที่ทํางานในสาขาโรงแรม
ในชวงปพ.ศ.2549-2552 

หนวย: คน 
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ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ตารางที่ 3.11 แรงงานตางชาตทิี่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยในสาขาโรงแรม 
                                                                                                                    หนวย: รอยละ 

ป 
สถิติแรงงานอาเซียนท่ีไดรับอนุญาตทํางาน

ในประเทศไทยในสาขาโรงแรม 2549 2550 2551 2552 
รวม 100 100 100 100 
1. อาเซียน 6 ประเทศ 29.3 28.1 30.3 31.7 
   ฟลิปปนส 24.5 23.4 25.8 26.6 
   อินโดนีเซีย 1.2 0.8 0.7 1.5 
   สิงคโปร 1.5 1.8 1.2 1.4 
   มาเลเซีย 1.3 1.3 1.7 1.0 
   พมา 0.6 0.6 0.8 0.9 
   เวียดนาม 0.1 0.2 0.1 0.3 
2.อื่นๆ 70.7 71.9 69.7 68.3 

หมายเหตุ :  แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยในสาขาโรงแรมในชวงป 2549-2552 มีจํานวน 1,650 ,  
2,155,  2,256 และ 1,554 ราย ตามลําดับ 

ที่มา :  ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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3.2.4.2 แรงงานตางชาติในสาขาทองเที่ยว 
ในสาขาตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและผูจัดนําเท่ียวรวมท้ังการบริการนักทองเท่ียว พบวามี

สัดสวนแรงงานตางชาติถูกกฎหมายทํางานเฉล่ียประมาณ 1,000 คนในชวงปพ.ศ.2551-2552 
(ภาพท่ี 3.5) โดยในป 2552 แรงงานตางชาติถูกกฎหมายท่ีเขามาทํางานในสาขาตัวแทนธุรกิจ
ทองเท่ียวและผูจัดนําเท่ียว รวมท้ังการบริการนักทองเท่ียว  พิจารณาตามตําแหนงงาน 10 อันดับแรก 
พบวาสวนใหญเขามาทํางานในตําแหนงผูใหคําปรึกษาแนะนําการทองเท่ียว  มีจํานวน 209 คน โดย
เปนแรงงานรัสเซียรอยละ 35.4 รองลงมาคือแรงงานจากฟนแลนดและสวีเดนตามลําดับ อันดับท่ี
สองคือตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงานอ่ืนๆ มีจํานวน 183 คน เปนแรงงานสวีเดนรอยละ 23.0 
รองลงมาคือแรงงานจากเดนมารกและฟนแลนดตามลําดับ อันดับท่ีสามคือ ตําแหนงผูจัดการฝายอ่ืนๆ
ท่ีมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน มีจํานวน 157 คน เปนแรงงานรัสเซียรอยละ 11.5 รองลงมาคือ 
แรงงานจากญี่ปุนและจีนตามลําดับ (ตารางท่ี 3.12) เม่ือพิจารณาเฉพาะแรงงานอาเซียนพบวา แรงงาน
อาเซียนถูกกฎหมายท่ีเขามาทํางานในสาขาตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและผูจัดนําเท่ียว รวมท้ังการบริการ
นักทองเท่ียวในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก (ภาพท่ี 3.6) 

 

ภาพที่ 3.5 จํานวนแรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํางานในสาขาทองเที่ยวในป พ.ศ. 2549-
2552 
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ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 



 52 

ตารางที่ 3.12 จํานวนแรงงานตางชาติในสาขาตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการ
บริการนักทองเที่ยว จําแนกตามตําแหนงงานปพ.ศ.2552 

จํานวนชาวตางชาติ (รอยละ)  
ตําแหนง รวม 

(คน) อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 อื่นๆ 
รวม  1,119         
1.ผูใหคําปรึกษาแนะนําการ
ทองเท่ียว 209 รัสเซีย 35.4 ฟนแลนด 16.3 สวีเดน 8.6 39.7 

2.เจาหนาท่ีสํานักงานอื่น  ๆ 183 สวีเดน 23.0 เดนมารก 20.2 ฟนแลนด 15.3 41.5 
3.ผูจัดการฝายอื่น ๆ ท่ีมิไดจัด
ประเภทไวในท่ีอื่น 157 รัสเซีย 11.5 ญ่ีปุน 9.6 จีน 7.6 71.3 
4.ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
เอกชน 129 รัสเซีย 21.7 ญ่ีปุน 10.9 ฟนแลนด 9.3 58.1 

5.ผูจัดการฝายการตลาด 101 รัสเซีย 12.9 ญ่ีปุน 11.9 เกาหลีใต 7.9 67.3 
6.ผูฝกสอนกีฬา 73 อังกฤษ 17.8 สวีเดน 13.7 - 68.5 
7.ประธานกรรมการ 50 เกาหลีใต 26.0 อังกฤษ 14.0 - 60 

8.ผูจัดการฝายบริหารท่ัวไป 46 เกาหลีใต 17.4 - - 82.6 

9.เจาหนาท่ีบริหารงานลูกคา 35 สวีเดน 34.3 ฟนแลนด 31.4 เดนมารก 11.4 22.9 

10.ผูจัดรายการทองเท่ียว 35 ฟนแลนด 40 สวีเดน 22.9 - 37.1 
11.อื่นๆ 101 อังกฤษ 8.9 รัสเซีย 8.9 เยอรมนี 7.9 74.3 

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 3.6 จํานวนแรงงานอาเซียนเปรียบเทียบกับแรงงานตางชาติทั้งหมดที่ทํางานในสาขาตัวแทน
ธุรกิจทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการบริการนักทองเที่ยว ในชวงปพ.ศ.2549-2552 

หนวย: คน  
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ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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3.3 แรงงานไทยในตางประเทศ 
สําหรับการเดินทางไปทํางานตางประเทศของคนไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย มีอยู 5 

ชองทางดวยกัน คือ (1) การเดินทางไปทํางานตางประเทศโดยรัฐเปนผูจัดสง (2) การเดินทางไป
ทํางานตางประเทศโดยบริษัทผูไดรับอนุญาตจัดหางานเปนผูจัดสง (3) การเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศโดยนายจางพาไปทํางาน (4) การเดินทางไปทํางานตางประเทศโดยนายจางสงไปฝกงาน 
และ (5) การเดินทางไปทํางานตางประเทศ ดวยตนเอง ซ่ึงการเดินทางดวยตนเอง การเดินทางโดยรัฐ
เปนผูจัดสง การเดินทางโดยนายจางสงลูกจางไปทํางานตางประเทศและการเดินทางโดยนายจางพา
ลูกจางไปฝกงานในตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการเดินทางโดยผานบริษัทจัดหา
งานกลับมีแนวโนมลดลง (ภาพท่ี 3.7)  หากพิจารณาจากขอมูลของสํานักงานบริหารแรงงานไป
ทํางานตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะเห็นไดวา แรงงานท่ีเดินทางไปทํางานดวย
ตนเองมีตัวเลขท่ีสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะประเภทแรงงานกอสรางจะทําการชักชวนเพ่ือนหรือญาติพ่ีนอง
โดยแรงงานท่ีทํางานอยูหรือเคยผานการทํางานในตางประเทศมาแลว ชักชวนใหไปทํางานกับนายจาง
ตางประเทศ อีกท้ังยังมีแรงงานมีฝมือท่ีมีความสามารถเฉพาะบุคคล เชน ชางซอมเครื่องบิน วิศวกรขุด
เจาะอุโมงค ท่ีนิยมไปทํางานในตางประเทศเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การเขมงวดของกฎหมายเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บอัตราคาบริการของประเทศผูนําเขาแรงงานอาจมีผลตอการเดินทางโดยผานบริษัทจัดหางาน
ดวย เชน ประเทศอิสราเอลและประเทศแคนาดาท่ีมีประวัติของบริษัทจัดหางานท่ีเรียกเก็บคาใชจายสูง
มากทําใหตองมีการเขมงวดและระงับการจัดสงโดยผานบริษัทจัดหางานตามมา 

สวนการเดินทางโดยรัฐจัดสงนั้นพบวาแรงงานนิยมไปชองทางนี้มากเพราะเสียคาใชจายนอย 
ทําใหอุปสงคดานแรงงาน (Demand for labor) มากกวาอุปทานของแรงงาน (Supply of labor) แต
แรงงานท่ีจะเดินทางผานชองทางนี้ไดตองมีการทดสอบฝมือ/ภาษาซ่ึงเปนอุปสรรคท่ีทําใหแรงงาน
บางสวนไมผานการคัดเลือก สวนการเดินทางโดยนายจางพาลูกจางไปทํางานตางประเทศนั้นปญหาท่ี
มักเกิดขึ้น คือ แรงงานไมมีตนทุนในการเดินทางทําใหทํางานไดไมครบระยะเวลาท่ีกําหนด เกิด
คาใชจายกับนายจางท่ีตองจัดหาแรงงานใหม สวนการเดินทางโดยนายจางสงลูกจางไปฝกงานใน
ตางประเทศพบวาแรงงานสวนมากขาดทักษะทางภาษาท่ีตองใชส่ือสารและมักมีความลาชาในการ
ตรวจสอบเอกสารของกรมการจัดหางาน 

สําหรับแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานในตางประเทศโดยผานชองทางตางๆ ดังท่ีกลาว
ขางตนนั้น สวนใหญเดินทางไปทํางานในตําแหนงผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ มีจํานวนไมมากนักท่ีไปทํางานในตําแหนงพนักงานบริการ พนักงาน
ขายในรานคาและตลาด (ภาพท่ี 3.8) หากพิจารณาถึงตลาดแรงงานและโอกาสของแรงงานไทยใน
ตางประเทศแลว พบวา ตลาดแรงงานตางประเทศท่ีสําคัญของไทยรอยละ 80 อยูในกลุมประเทศเอเชีย
และกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดยตลาดแรงงานตางประเทศในกลุมประเทศเอเชียมีแรงงานไทยไป
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ทํางานมากท่ีสุดถึง 7 ประเทศ ไดแก ไตหวัน สิงคโปร เกาหลีใต บรูไน ญี่ปุน มาเลเซีย และฮองกง คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของตลาดแรงงานตางประเทศของไทยท้ังหมด รองลงมาไดแก กลุม
ประเทศตะวันออกกลาง ประกอบดวย 3 ประเทศคือ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกาตาร โดย
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 อยางไรก็ตาม กลุมประเทศเอเชียท้ัง 7 ประเทศเริ่มมีบทบาท
ลดลงในการเปนตลาดแรงงานท่ีสําคัญของไทย ในขณะท่ีกลุมประเทศตะวันออกกลางเปน
ตลาดแรงงานท่ีมีแนวโนมท่ีมีความตองการจางแรงงานไทยเพ่ิมขึ้นและนาจะเปนตลาดแรงงานไทยท่ีมี
ความสําคัญมากในอนาคตของไทยตอไป (ตารางท่ี 3.13) 

ภาพที่ 3.7 จํานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามชองทาง 
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ที่มา: สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 3.8 จํานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ ป 2552จําแนกตามสาขาอาชีพ 
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ที่มา: สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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ตารางที ่3.13 จํานวนและสัดสวนคนงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนก
ตามประเทศสําคัญ ป 2542 - 2552 

ประเทศ 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
จํานวน (คน) 

ไตหวัน 79,788 72,234 57,098 47,150 54,631 49,652 37,519 2,743 36,972 45,088 26,638 
สิงคโปร 13,493 10,171 7,615 3,815 2,545 2,252 3,033 4,428 5,011 14,934 2,561 
เกาหลีใต 1,086 1,917 1,015 2,044 7,351 7,670 12,432 13,077 7,016 15,730 2,868 
อิสราเอล 12,765 8,471 11,929 12,904 5,863 8,010 5,079 6,294 7,926 6,200 2,986 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1,310 951 698 841 568 516 737 2,053 7,419 12,973 5,278 
ญ่ีปุน 4,455 4,728 4,814 4,246 4,530 5,218 5,719 6,336 6,998 7,555 4,333 
กาตาร 563 81 498 1,622 1,300 1,315 2,519 6,568 4,507 10,722 7,937 
บรูไน 4,000 4,535 4,804 3,210 2,303 2,038 2,122 2,352 1,271 3,349 1,447 
คูเวต 643 93 258 461 156 447 241 2,888 2,369 2,712 223 
ฮองกง 1,278 1,903 2,251 1,863 1,551 1,442 1,422 1,336 1,356 3,188 1,140 
อ่ืนๆ 6,831 7,034 7,794 20,396 15,099 13,361 13,251 55,490 19,141 39,401 23,306 
รวมทุกประเทศ 126,212 112,118 98,774 98,552 95,897 91,921 84,074 103,565 99,986 161,852 78,717 

สัดสวน (รอยละ) 
ไตหวัน 63.2 64.4 57.8 47.8 57.0 54.0 44.6 2.6 37.0 27.9 33.8 
สิงคโปร 10.7 9.1 7.7 3.9 2.7 2.4 3.6 4.3 5.0 9.2 3.3 
เกาหลีใต 0.9 1.7 1.0 2.1 7.7 8.3 14.8 12.6 7.0 9.7 3.6 
อิสราเอล 10.1 7.6 12.1 13.1 6.1 8.7 6.0 6.1 7.9 3.8 3.8 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1.0 0.8 0.7 0.9 0.6 0.6 0.9 2.0 7.4 8.0 6.7 
ญ่ีปุน 3.5 4.2 4.9 4.3 4.7 5.7 6.8 6.1 7.0 4.7 5.5 
กาตาร 0.4 0.1 0.5 1.6 1.4 1.4 3.0 6.3 4.5 6.6 10.1 
บรูไน 3.2 4.0 4.9 3.3 2.4 2.2 2.5 2.3 1.3 2.1 1.8 
คูเวต 0.5 0.1 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 2.8 2.4 1.7 0.3 
ฮองกง 1.0 1.7 2.3 1.9 1.6 1.6 1.7 1.3 1.4 2.0 1.4 
อ่ืนๆ 5.4 6.3 7.9 20.7 15.7 14.5 15.8 53.6 19.1 24.3 29.6 
รวมทุกประเทศ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา: สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
กลุมประเทศตะวันออกกลางนั้น มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

นับตั้งแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมา โดยมีแรงงานเดินทางไปทํางานโดยผานชองทางบริษัทจัดสงเปน
จํานวนมากท่ีสุดรองลงมา คือ การเดินทางไปทํางานดวยตนเองครั้งแรก และนายจางพาไปทํางาน 
ตามลําดับ โดยโอกาสและแนวโนมของแรงงานไทยในกลุมประเทศตะวันออกกลางนั้น แมวาประเทศ
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อิสราเอลจะเปนประเทศท่ีมีการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานเปนจํานวนมากท่ีสุดในกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง แตก็มีสัดสวนลดลงเม่ือเทียบกับจํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ทํางานในกลุมประเทศตะวันออกกลางท้ังหมด สําหรับประเทศท่ีมีแนวโนมและนาจะเปนโอกาสใน
การสนับสนุนการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในกลุมประเทศนี้ คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(UAE) และบาหเรน โดยอาชีพท่ีควรสงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส คือ 
ชางกอสราง งานดานการทองเท่ียว ดานเทคโนโลยี ดานการเงิน สวนในบาหเรนนั้น อาชีพท่ีควร
สนับสนุน คือ งานชางกอสราง ชางเคาะพนสี ชางซอมรถยนต ชางตัดเย็บเส้ือผา และพนักงานบริการ
ในรานอาหารไทย 

กลุมประเทศเอเชียซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีมีการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานมากท่ีสุดนั้น
แรงงานนิยมเดินทางไปทํางานโดยชองทางบริษัทจัดสงเปนจํานวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเดินทาง
ดวยตนเอง และการเดินทางโดยรัฐเปนผูจัดสง ตามลําดับ สําหรับโอกาสและแนวโนมของแรงงานไทย
ในกลุมประเทศเอเชียนั้น นับตั้งแตปพ.ศ. 2542 เปนตนมา แรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปทํางานในกลุมประเทศเอเชียมีท้ังส้ิน 30 ประเทศ โดยมีการเดินทางไปทํางานในประเทศไตหวัน
มากท่ีสุด แตก็มีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่องท้ังนี้เนื่องรายไดสุทธิหลังหักคาใชจายท่ีไดรับจากการ
ทํางานในไตหวันไมแตกตางกับเมืองไทยมากและมีการแขงขันเพ่ิมขึ้นกับแรงงานชาติอ่ืน อยางไรก็
ตาม ประเทศท่ีมีแนวโนมและนาจะเปนโอกาสในการสนับสนุนการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานใน
กลุมประเทศนี้ คือ สิงคโปร และญี่ปุน โดยประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ียังมีความตองการนําเขา
แรงงานประเภททักษะฝมือและแรงงานไรฝมืออยูเปนจํานวนมาก โดยแรงงานจากไทยในสาขาการ
กอสราง แมบาน และแรงงานภาคเกษตร ยังมีความตองการจากนายจางจากสิงคโปร สําหรับแรงงาน
ฝมือท่ีมีความตองการนั้น สิงคโปรตองการผูท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานการเงินการธนาคาร ธุรกิจการ
ส่ือสาร และคอมพิวเตอรอีกเปนจํานวนมาก สําหรับประเทศญี่ปุนนั้นโอกาสของแรงงานไทยท่ีจะ
เดินทางไปทํางานโดยผานชองทางของนายจางพาไปฝกงานไดโดยตรงไมตองผานสาย/นายหนา เปน
ชองทางท่ีควรสงเสริมมากท่ีสุด สวนแรงงานฝมือท่ียังเปนท่ีตองการในญี่ปุนคือ พอครัว แมครัว 
ชางฝมือ และผูอภิบาลผูสูงอาย ุ

กลุมประเทศแอฟริกา นับเปนตลาดใหมท่ีมีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพ่ิมขึ้นนับตั้งแตป
พ.ศ. 2550 เปนตนมา โดยแรงงานเดินทางไปทํางานโดยผานชองทางบริษัทจัดสงเปนจํานวนมาก
ท่ีสุดรองลงมา คือ การเดินทางไปทํางานดวยตนเองครั้งแรก และนายจางพาไปทํางาน ตามลําดับ 
แรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในกลุมประเทศแอฟริกา มีท้ังส้ิน 44 ประเทศ โดยมี
การเดินทางไปทํางานในประเทศลิเบียมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม แมวาประเทศลิเบียจะเปนประเทศท่ีมี
การจัดสงแรงงานไทยไปทํางานมากท่ีสุดในภูมิภาคแอฟริกา แตก็มีความไมแนนอนในจํานวนแรงงาน
ท่ีจัดสงในแตละป สวนประเทศท่ีมีศักยภาพในการเปนประเทศผูรับแรงงานไทยในภูมิภาคนี้  คือ 
ประเทศแอฟริกาใต ซ่ึงนับเปนประเทศท่ีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภูมิภาคแอฟริกา มีแนวโนมการ
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จางงานแรงงานตางประเทศเพ่ิมขึ้นทุกป โดยแนวโนมของแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานใน
แอฟริกาใตมีการเติบโตเปนอยางมากและตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะความตองการแรงงานแรงงานฝมือ
ประเภทชางเช่ือมหรือชางประกอบทอท่ีเปนอาชีพท่ีมีความตองการเปนอยางมากในปจจุบัน ท่ีมี
สาเหตุมาจากการเรงสรางเมืองและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับฟุตบอลโลกท่ีกําลังจะเปนเจาภาพ
เร็วๆ นี้ แตในระยะยาวแลว อาชีพพอครัว แมครัว และพนักงานนวดสปา มีแนวโนมท่ีจะเปนอาชีพท่ี
เปนท่ีตองการในอนาคต เนื่องจากแอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีลักษณะคลายคลึงประเทศในแถบยุโรป
ท่ียอมรบัความแตกตางในอารยธรรมของคนชาติอ่ืน 

กลุมประเทศผูนําเขาแรงงานอ่ืน เชน กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศอเมริกาเหนือ และกลุม
ประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในกลุม
ประเทศยุโรป นับตั้งแตปพ.ศ. 2542 เปนตนมา มีจํานวนแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานในกลุม
ประเทศนี้เพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ซ่ึงแรงงานเดินทางไปทํางานโดยผานชองทางนายจางพาไปทํางานมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การเดินทางดวยตนเอง และบริษัทจัดสงตามลําดับ สําหรับโอกาสและแนวโนม
ของแรงงานไทยในกลุมประเทศยุโรปนั้น แรงงานไทยไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในกลุม
ประเทศยุโรปท้ังส้ิน 38 ประเทศ โดยมีประเทศอังกฤษเปนตลาดแรงงานท่ีสําคัญท่ีสุดของแรงงาน
ไทยในกลุมประเทศยุโรป ท้ังนี้สาขาอาชีพท่ีควรสนับสนุนสงแรงงานไทยไปทํางานในประเทศ
อังกฤษ คือ พอครัวแมครัว พนักงานนวดแผนโบราณ พยาบาล ผูอภิบาลผูสูงอายุและเด็กเล็ก 

กลุมประเทศอเมริกาเหนือ มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยแรงงาน
เดินทางไปทํางานโดยผานชองทางการของบริษัทจัดสงมากท่ีสุด รองลงมา คือ นายจางสงลูกจางไป
ฝกงาน และการเดินทางดวยตนเอง ตามลําดับ สําหรับโอกาสและแนวโนมของแรงงานไทยในกลุม
ประเทศอเมริกาเหนือนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปนประเทศท่ีควรสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน โดยอาชีพหรือตําแหนงงานท่ียังเปนท่ีตองการและถือเปนโอกาส
ของแรงงานไทย คือ งานบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
วิจัยและพัฒนายา การบริการสุขภาพรวมท้ังแพทยและพยาบาล รวมท้ังการสอนเกี่ยวกับอาหารไทย
และวัฒนธรรมไทย 

กลุมประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตปพ.ศ.2542 เปนตนมา โดยชองทางท่ีแรงงานสวนใหญเดินทางไปทํางานคือ การเดินทาง
ไปทํางานดวยตนเองครั้งแรก นายจางพาลูกจางไปทํางาน และนายจางสงลูกจางไปฝกงาน ตามลําดับ 
และในปพ.ศ.2547 เปนปแรกท่ีเริ่มมีการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานโดยบริษัทจัดสง ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมชองทางของการเดินทางไปทํางานในกลุมประเทศนี้ใหมีมากยิ่งขึ้น สําหรับโอกาสและแนวโนม
ของแรงงานไทยในกลุมประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนียนั้น ประเทศนิวซีแลนด และออสเตรเลีย 
เปนประเทศท่ีมีแนวโนมท่ีดีในการสนับสนุนใหมีการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน เนื่องจากผลการ
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เจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับท้ังสองประเทศ ทําใหการเขาไปทํางานช่ัวคราวใน
ท้ังสองประเทศสําหรับแรงงานไทยมีความสะดวกมากขึ้น เชน การท่ีรัฐบาลออสเตรเลียไดยกเลิก
เง่ือนไขการทดสอบตลาดแรงงานใหกับคนไทยเปนการถาวร ทําใหนายจางไมจําเปนตองประกาศหา
คนงานทองถ่ินกอนจึงจะสามารถจางแรงงานจากไทยได นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจและการจางงานใน
ออสเตรเลียยังเอ้ือตอโอกาสของแรงงานไทยในกลุมอาชีพดานงานบริหาร อาทิ ผูอํานวยการ
สถานพยาบาล ผูจัดการฝายวิศวกรรมงานดานผูเช่ียวชาญ อาทิ นักบัญชี ผูสอบบัญชี ทันตแพทย และ
งานดานผูชวยผูเช่ียวชาญดานชางกอสราง ชางตอและซอมเรือ และชางทําเฟอรนิเจอรอีกดวย สวน
สาขาอาชีพท่ีเปนโอกาสของแรงงานไทยในการเดินทางไปทํางานประเทศนิวซีแลนด ไดแก พอครัว 
แมครัวไทย สถาปนิก และพยาบาลวิชาชีพ 

แมวาแนวโนมในภาพรวมจะทําใหการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศยังมีโอกาส
ในการขยายตัวเพ่ิมขึ้น แตหากเปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีมีการจัดสงแรงงานไปทํางานตางประเทศ 
เชน ฟลิปปนสอินโดนีเชีย และเวียดนาม โดยเฉพาะฟลิปปนสท่ีแรงงานมีการศึกษาท่ีดีกวา สามารถ
พูดภาษาอังกฤษไดและมีการจัดการขององคกรภาครัฐท่ีดีกวา อีกท้ังยังมีองคกรเอกชนดานการยายถ่ิน
ในประเทศฟลิปปนสซ่ึงมีเครือขายในตางประเทศใหบริการและสนับสนุนผูยายถ่ินรวมท้ังสนับสนุน
สิทธิของผูยายถ่ินอีกดวย 

 



 

บทท่ี 4  
การพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย  

การพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทยมีการจัดฝกอบรมโดยท่ัวไปท้ังหนวยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน ในบทท่ี 4 นี้จะนําเสนอบทบาทการพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน และสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของไดแก กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนหลัก โดยไมรวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงานในองคกรภาคเอกชนอ่ืนๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ 

4.1 บทบาทของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
วิสัยทัศนของกรมพัฒนาฝมือแรงงานตามแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ศ. 

2552-2554) คือ สงเสริมเครือขาย จัดฝกอบรม และทดสอบฝมือแรงงานไทยใหได
มาตรฐานสากล 

อํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
1) พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดําเนินการสงเสริมการ

ทดสอบมาตรฐานและแขงขันฝมือแรงงาน 
2) ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงานแกกําลัง

แรงงาน 
3) ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ศักยภาพแรงงานและการเปนผูประกอบการ 
4) ดําเนินการประสานและสงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชน จัดทําแผนความตองการ

แรงงานฝมือแหงชาติ และสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
5) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ 
6) สงเสริมการมีสวนรวมประสานความเช่ือมโยง สรางและพัฒนาเครือขายการพัฒนา

ศักยภาพกําลังแรงงานท้ังในและตางประเทศ 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
บทบาทของกรมพัฒนาฝมือแรงงานภายใตภารกิจดานการสงเสริมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปน
หนวยงานรับผิดชอบมีหนาท่ีในการพัฒนากําลังแรงงานใหมีผลิตภาพ มีความเช่ียวชาญและมีอาชีพท่ี
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ยั่งยืนนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานถือเปนองคกรหลักในการดําเนินงานประสานและสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล สามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก โดยมีการดําเนินงานภายใตภารกิจสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

1) การฝกอบรมฝมือแรงงาน 
เปนภารกิจหลักท่ีจะทําใหแรงงานมีการพัฒนาฝมือ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ

และพัฒนาฝมือแรงงานใหทันกับความตองการของตลาดแรงงานโดยใหความสําคัญกับสาขาอาชีพท่ี
ขาดแคลนและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนส่ิงสําคัญ โดยไดดําเนินการฝกในหลักสูตร 3 
ประเภท คือ 

- หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน (Pre-employment Training) หมายถึง การฝกอบรมฝมือ
แรงงานกอนเขาทํางาน เพ่ือใหแรงงานมีสมรรถนะการปฏิบัติงานไดตามาตรฐานแตละสาขาอาชีพ เพ่ือ
เสริมศักยภาพของแรงงานใหสามารถปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ (Upgrade Training) หมายถึง การฝกอบรมฝมือแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู ความสามารถ และทักษะในดานอาชีพใหกับแรงงานไดมีศักยภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น 
และ ในดานการบริหารจัดการหรือความรูเสริมอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนใหการปฏิบัติงานในอาชีพหลัก
ของแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- หลักสูตรการฝกอาชีพเสริม (Re-training) หมายถึง การฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู ความสามารถในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาชีพท่ีปฏิบัติอยูตามปกติ หรือนอกเหนือจาก
ความรูเดิม 

2) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
มาตรฐานฝมือแรงงานเปนขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรู 

ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานเปนการทดสอบฝมือ ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตาม
เกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแบงออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

- การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนขอกําหนด
ทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู
ประกอบอาชีพในสาขาตางๆ เพ่ือประเมินศักยภาพ ทักษะ ฝมือ และสมรรถนะการทํางานของแรงงาน
ฝมือ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตและสรางมูลคาสําหรับการแขงขันของประเทศ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 มีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานทําหนาท่ีบริหารและแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเปนผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินการ
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กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและสาขาอาชีพขึ้น โดยการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานจะ
เปนการจําแนกระดับฝมือแรงงานตามความรูและความสามารถในการทํางานสาขาอาชีพตางๆ ตาม
ลักษณะท่ีควรรูและสามารถทําไดในขั้นตอนตางๆ ตามลําดับความยากงายของงาน มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3 

- การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ เปนการทดสอบฝมือ 
ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของแรงงาน ท่ีเปนความตองการเฉพาะตําแหนงงานใน
สถานประกอบการหรือนายจาง 

3) การสงเสริม/พัฒนาฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
จากกระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนจากการใชแรงงานคนเปนหลัก ไปสูการใชเครื่องจักรท่ีทันสมัย 

จึงมีผลตอรูปแบบการจางงานท่ีใชทักษะฝมือมากขึ้น ปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือจึงเพ่ิมขึ้น
ตามมา นอกจากนี้การท่ีคาจางแรงงานของประเทศเพ่ือนบานมีอัตราต่ํากวาของประเทศไทยทําใหเกิด
การเคล่ือนยายฐานการผลิตและการลงทุนไปในประเทศท่ีมีอัตราคาจางแรงงานต่ํากวา ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงตองใหความสําคัญกับคุณภาพคนท่ีไดมาตรฐานและเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตมูลคาและมาตรฐานของสินคา แตระบบการศึกษาไมสามารถผลิตคนออกมาไดทันและ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง รวมท้ังหนวยงานของรัฐก็มีขอจํากัดในการชวยยกระดับฝมือใหแก
แรงงานในสถานประกอบกิจการใหทันกับเทคโนโลยีการผลิต รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมพัฒนาฝมือแรงงานใหแกแรงงานในระบบการจางงานหรือในสถาน
ประกอบการของตนเอง โดยใชมาตรการจูงใจภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดใหภาคเอกชนท่ีดําเนินการพัฒนาฝมือลูกจางหรือสงลูกจางไปฝกอบรม
ภายนอกจะไดรับสิทธิประโยชนนําคาใชจายมาหักลดหยอนภาษี รวมท้ังรับสิทธิประโยชนตาง  ๆ

ผลการดําเนินการจัดฝกอบรมท้ังหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน หลักสูตรการฝกยกระดับ
ฝมือ และหลักสูตรการฝกอาชีพเสริมของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีดังภาพท่ี 4.1 โดยกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไดดําเนินการพัฒนายกระดับฝมือและศักยภาพแรงงานกลุมทองเท่ียวและบริการ โดยมีการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท้ังดานอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและบริการ ภาษาตางประเทศ 
มัคคุเทศก การนวดแผนไทยและสปา เปนตน (ภาพท่ี 4.2) 
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ภาพที่ 4.1 ผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมอาชีพรวมทุกหลักสูตรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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ที่มา : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน. สถิติการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ 2551.  

 
ภาพที่ 4.2 การพัฒนายกระดับฝมือและศักยภาพแรงงานกลุมทองเที่ยวและบริการของกรมพัฒนา
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ที่มา : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน. สถิติการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ 2551.  
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4.2 บทบาทการพัฒนาฝมือแรงงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ  

พ.ศ. 2552  เพ่ือใหการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ท่ีมีภารกิจการพัฒนาฝมือแรงงานให
กลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ  มียุทธศาสตรการดําเนินงาน  มีการบูรณาการงาน
และใหการพัฒนาฝมือกําลังแรงงานมีประสิทธิภาพภายใตการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ  (กพร.ปช.)  นอกเหนือไปจากการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปนการใหภาครัฐและภาคเอกชนท่ีดําเนินงานดาน
การฝกบรมฝมือแรงงานไดเขามามีสวนรวมกับ กรมพัฒนาฝมือแรงงานในการใชทรัพยากรรวมกัน  
คือ กลุมเปาหมายวิทยากร  สถานท่ี  อุปกรณเครื่องมือและวัสดุการฝก ตลอดจนวิทยากรและ
เทคโนโลยีตาง  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานอยางเกิดประสิทธิภาพ  ในปพ.ศ.2553  กรม
พัฒนาฝมือแรงงานไดเรงรัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะเพ่ือผลักดันการดําเนินงานในดาน
กลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ  (กพร.ปช.)  ซ่ึงหากมี
การดําเนินการท้ัง 3  กระบวนการ  คือ  วางนโยบาย  จัดระบบ  และการติดตามผล  คาดวาการพัฒนา
ฝมือแรงงานของกําลังแรงงานไทยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของภาคเอกชนโดยมาตรการจูงใจภายใตพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  กําหนดใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการซ่ึงมีการ
จัดฝกอบรมฝมือแรงงานโดยการฝกเตรียมเขาทํางานใหแกแรงงานใหมท่ีจะรับเขาทํางานหรือฝก
ยกระดับฝมือแรงงานหรือฝกเปล่ียนสาขาอาชีพใหแกลูกจางของตนไดรับการยกเวนและลดหยอนภาษี
อากร  รวมท้ังไดรับสิทธิประโยชนดานตางๆ  และมีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนในการใชจาย  เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  นอกจากนี้  สถานประกอบการ
ยังสามารถขอจัดตั้งเปนศูนย/สถานทดสอบมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะออกใบอนุญาต
พรอมเครื่องหมายการเปนศูนย/สถานทดสอบฝมือแรงงานใหเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหสถานประกอบการมี
สวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 

การสงเสริมการพัฒนาฝมือกําลังแรงงานเพ่ือเปนผูประกอบการอาชีพอิสระเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศและขยายโอกาสทางธุรกิจ  จึงมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน
เพ่ือกาวสูการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ  เนนการสงเสริมการพัฒนาผูประกอบอาชีพอิสระในภาค
ธุรกิจและบริการ  จัดฝกอบรมระยะส้ันเพ่ือใหความรูในการประกอบอาชีพอิสระในหลักสูตรตางๆ 
เชน  การเขียนแผนธุรกิจ  การตลาด  การทําบัญชี E-commerce  การเขาถึงแหลงทุนและเช่ือมโยงผู
ประกอบอาชีพอิสระใหกับหนวยงานเครือขาย  ไดแก  ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับ
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  เพ่ือใหคําปรึกษา
แนะนําในการเริ่มประกอบธุรกิจ  และการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ  สรางและพัฒนาผูประกอบการ
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เพ่ือพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงานในสาขาชางตางๆ  ใหเปนผูประกอบอาชีพอิสระในสาขาชาง 
ตางๆ  เชน  ชางซอมบํารุงอาคาร  (ชางกอสราง)  ชางซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน  และชางซอม
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  สามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานโดยบริการเคล่ือนท่ีไป
หาผูใชบริการพรอมอุปกรณเครื่องมือในการทํางานถึงอาคารบานเรือนประชาชน 

ท้ังนี้ นอกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว ยังมีหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพ
ใหกําลังแรงงานเพ่ือสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
กําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการทํางานเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สําหรับหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงานมีดังนี1้3 

4.2.1 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสาย

อาชีพ โดยมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
อิสระหรือพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน เชน หลักสูตรการเพาะ
เห็ด ตัดผม แปรรูปผลผลิตการเกษตร ชางซอมจักรยาน เปนตน สําหรับจํานวนผู
ไดรับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันของ กศน. ในป 2548-2550 มีจํานวน 
2,039,498 คน 1,699,501 คน และ 244,947 คนตามลําดับ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชน ในระหวางป 2548-2550 สอศ.ไดจัดการ
ฝกอบรมอาชีพใหประชาชนจํานวน 415,156 คน 745,349 คน และ 
304,935 คนตามลําดับ 

 สมาคมผูบริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เปนสมาคมท่ีอยูภายใตการดูแลของ
สํานักบริหารงานคณะศึกษาเอกชน (สช.) มีหนาท่ีสงเสริมบทบาทและรักษาสิทธิ
ประโยชนสถานศึกษาเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนท่ัวประเทศประมาณ 3,000 แหง
ไดจัดการสอนหลักสูตรระยะส้ัน ในป 2548-2550 เปนจํานวน 935,390 คน 
986,926 คน และ 996,926 คนตามลําดับ ซ่ึงในจํานวนดังกลาวเปนหลักสูตรท่ี
เกี่ยวกับการฝกอบรมอาชีพแรงงานประมาณรอยละ 40 หรือคิดเปนประมาณ 
398,000 คน 

                                                        
13 เรียบเรียงจากแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2554) 
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4.2.2 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ไดจัดการฝกอบรม

วิสาหกิจขนาดยอม (Retail) 5,477 คนในป 2549 และ 3,290 คนในป 2550 
การฝกอบรมวิสาหกิจขนาดกลาง (Wholesale) 5,158 คนในป 2549 และ 
4,749 คนในป 2550 

 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ในป 2551 มีแผนการฝกอบรมในหลักสูตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตประมาณ 4,000 คน 

 สถาบันไทย-เยอรมัน ในป 2551 มีโปรแกรมการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 
4,000 คน 

 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน (สสท.) ในป 2551 มีแผนการฝกอบรมและ
สัมมนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเทคโนโลยีและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 7,000 คน 

 สถาบันยานยนต ในป 2551 มีโครงการฝกอบรมในหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตประมาณ 3,000 คน 

 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในป 2551 มีแผนการดําเนินงานดานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรประมาณ 2,000 คน 

 สถาบันอาหาร ในป 2551 มีแผนจัดการฝกอบรมในหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 600 คน 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในป 2551 มีโครงการฝกอบรมในหลักสูตร
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอประมาณ 650 คน 

จากการรวบรวมขอมูลของคณะทํางานกําหนดการจัดระบบฐานขอมูลการฝกอาชีพหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนภายใต กพร.ปช. ซ่ึงจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความเห็นของสวนราชการเรื่อง 
การจัดวางระบบฐานขอมูลการฝกอบรม ฝกอาชีพกําลังแรงงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงมีหนวย
ราชการท่ีมีการจัดฝกอาชีพตอบแบบสอบถามดังกลาวโดยระบุจํานวนผูท่ีไดรับการฝกอาชีพใน
ปงบประมาณ 2552 ดังตารางท่ี 4.1 จะเห็นวามีหนวยงานราชการหลายหนวยงานท่ีมีการจัดฝก
อาชีพใหแรงงาน  
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ตารางที่ 4.1 หนวยงานราชการที่ตอบแบบสอบถามวามีการจัดฝกอาชีพและจํานวนผูไดรับการฝก
อาชีพในปงบประมาณ 2552 

หนวยงาน จํานวนผูไดรับการฝกอาชีพ (คน) 
1.กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 

22,065 
2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 กรมสงเสริมการเกษตร 
 กรมสงเสริมสหกรณ 
 สถาบันหมอนไหมฯ 

 
762,841 

46,000 
4,480 

3.กระทรวงคมนาคม 
 กรมการขนสงทางบก 

 
1,690 

4.กระทรวงยุติธรรม 
 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 กรมราชทัณฑ 

 
1,500 

13,000 
5.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

 
1,400 
500 

6.กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 สถาบันไทย-เยอรมัน 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 สถาบันอาหาร 
 สถาบันยานยนต 

 
4,250 
4,482 
1,075 
1,190 
3,500 
10,000 

176 
4,756 

7.กระทรวงแรงงาน* 
 กรมการจัดหางาน 

 
5,400 

8.กรุงเทพมหานคร 
 สํานักพัฒนาสังคม 

 
90,000 

9.กระทรวงสาธารณสุข 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
346 

รวม 978,651 
หมายเหตุ : ยกเวนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะทํางานกําหนดการจัดระบบฐานขอมูลการฝกอาชีพหนวยงานภาครัฐและเอกชน



 

บทท่ี 5  
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงาน    

ดานการทองเท่ียวของไทยในปจจุบัน 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานดานการทองเท่ียวของ
ไทยในปจจุบันท่ีไดจากการประชุมผูเกี่ยวของ (stakeholder) เชน ผูแทนจากสมาคมดานธุรกิจ
ทองเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการศึกษานี้ ใชเทคนิคท่ีเรียกวา SWOT 
ซ่ึงเปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย Strengths คือ จุดแข็ง 
หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก ซ่ึงองคกรนํามาใชเปนประโยชนใน
การทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดดี ในขณะท่ี 
Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรท่ีเปนลบทําใหการดําเนินงานภายในท่ี
องคกรทําไดไมด ีสวน Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีเอ้ืออํานวย
ใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค เปนสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการขององคกร และ Threats หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอองคกร  

ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ประสบผลสําเร็จคือ การใช
ขอมูล ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการวิเคราะห SWOT ขอมูลท่ีใชกระบวนการวิเคราะห 
SWOT เกี่ยวกับกําลังแรงงานดานการทองเท่ียวในปจจุบัน มาจากประสบการณการทํางานในดานการ
ทองเท่ียวของผูเขารวมประชุมระดมสมอง ซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมผูประกอบวิชาชีพในธุรกิจ
โรงแรมและบริการทองเท่ียวเดินทางเปนหลัก (ดูรายนามผูเขารวมประชุมระดมสมองท่ีจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 
7-8 กรกฎาคม 2553 ท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดในภาคผนวกท่ี 1-2)  โดย
ผูวิจัยไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
แหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 32 ตําแหนงงาน 
เพ่ือใหเปนขอมูลประกอบการพิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวของไทย
ในอนาคต 

สําหรับผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานดานการ
ทองเท่ียวของไทยในปจจุบัน รวมถึงขอเสนอแนะตอการพัฒนาทักษะของกําลังแรงงานไทย ท่ีไดจาก
การระดมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญผานกระบวนการ SWOT ในการศึกษานี้ จําแนกออกเปน 2 
สาขา คือ สาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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5.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานสาขาที่พัก14 
5.1.1 จุดแข็งของกําลังแรงงานสาขาที่พัก 
จุดแข็งของกําลังแรงงานสาขาท่ีพักท่ีโดดเดนคือ ลักษณะของคนไทยท่ีมีอัธยาศัยท่ีดี เปนมิตร 

สุภาพออนนอม จิตใจโอบออมอารี ชอบชวยเหลือ ยิ้มแยมแจมใส มีจิตบริการ (Service mind) คือมีใจ
รักงานบริการ นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมระดมสมองซ่ึงสวนใหญเปนผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคล
ยังระบุถึงศักยภาพของกําลังแรงงานสาขาท่ีพักของไทยวา กําลังแรงงานในภาคสาขาท่ีพักสวนใหญมี
ความสามารถเฉพาะตัว มีการปรับตัวพัฒนาไดดี  มีศักยภาพ สามารถพัฒนาความรู เรียนรูงานตางๆ 
ยกระดับความสามารถของตนเองในตําแหนงท่ีสูงขึ้นได มีความตั้งใจทํางาน มีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน (team work) ด ีมีความซ่ือสัตย พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญจะมีประสบการณ/ความ
ชํานาญ เพราะอายุงานมีมากและมีอัตราการเขา-ออกงาน (turn over) ต่ํา จุดแข็งอีกประการคือ การท่ี
โรงแรมขนาดใหญมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหกําลังแรงงานในสาขาท่ีพักของไทย
สามารถทํางานบริการไดมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ผูเขารวมประชุมระดมสมองยังตั้งขอสังเกตวา กลุม
กําลังแรงงานท่ีอยูในธุรกิจท่ีพักโรงแรมท่ีเปนคนจากตางจังหวัด หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  หรือจบการศึกษาระดับปวช.-ปวส. จะมีความอดทนในการทํางานสูง 

5.1.2 จุดออนของกําลังแรงงานสาขาที่พัก 
จุดออนของกําลังแรงงานสาขาท่ีพักไดแก ทักษะในการส่ือสาร มีท้ังกรณีการออนทักษะดาน

ภาษา และการไมกลาแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น หรือมักจะมีการนิ่งเฉยตอสถานการณตางๆ 
นอกจากนี้ ยังขาดทักษะการบริหารงาน เจอปญหาไมกลาตัดสินใจ ขาดการวางแผนอยางเปนระบบ 
ขาดความรูดานคอมพิวเตอร 

สถานการณดานกําลังแรงงานในปจจุบันของสาขาท่ีพักประสบปญหาวา พนักงานตําแหนง
ระดับกลางและสูง จะมีการเขา-ออกงาน (turn over) คอนขางสูง แตพนักงานตําแหนงระดับลางจะมี
การเขา-ออกงาน (turn over) คอนขางต่ํา เพราะพนักงานเหลานี้มักทํางานอยูในโรงแรมเดิมมานาน แต
จะหาคนเพ่ิงจบการศึกษาใหมมาทําแทนคอนขางหายาก บางตําแหนงงาน เชน ตําแหนงแมบาน 
พนักงานซักรีด มักพบวา ขาดความกระตือรือรน หมดไฟในการทํางาน ไมอยากพัฒนาเปนหัวหนา
งาน เพราะบางคนท่ีสบายกับส่ิงใดแลว มักไมคอยอยากเปล่ียนแปลง ถึงแมวาจะมีการกระตุนดวยการ
ใหเงินเดือนท่ีสูงขึ้น แตบางคนก็ไมอยากเล่ือนตําแหนง อยากอยูตําแหนงเดิม เพราะถาใหเล่ือน
ตําแหนงสูงขึ้น และไดเงินเดือนเพ่ิมมากขึ้น แตตองรับผิดชอบมากขึ้น ก็ไมอยากเล่ือนตําแหนง บาง
                                                        
14 สรุปจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูแทนภาคเอกชน เร่ือง โอกาสของกําลังแรงงานดานการโรงแรม (Hotel Services) ภายใต
ความรวมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามขอตกลงอาเซียน จัดที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 
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คนคิดวาทําไดเงินเทานี้ งานไมมากนัก สามารถเอาเวลาวางไปทําอยางอ่ืนหรือหารายไดพิเศษ ก็ไม
เล่ือนขั้นดีกวา นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับองคกรดวย วามีสวนในการกระตุนใหมีความเจริญกาวหนาใน
อาชีพการงานมากนอยแคไหน สวนใหญแลว คนท่ีมีตําแหนงในระดับสูง มักมีความพรอมและอยากท่ี
เล่ือนขั้น เด็กจบใหม (ระดับปริญญาตร)ี มักไมชอบทํางานหนัก อยากทําแตตําแหนง front office และ
กลุมพวกนี้มักมีการเปล่ียนงาน (turn over) สูง สถาบันหรือมหาวิทยาลัยท่ีสรางคนมาเปนแมบาน 
สจวด ไมมี สําหรับนักศึกษาฝกงาน เวลามาฝกงานก็อยากฝกแคสวนของ office ไมอยากฝกในสวน
ของแมบาน 

จุดออนดานกําลังแรงงานอีกประการคือ โรงแรมระดับเล็กจะไมเนนการพัฒนาดานบุคลากร
ในขณะท่ีพนักงานจะมีการเปล่ียนงาน (turn over) อยางมากในระดับโรงแรม 2-3 ดาว เพราะมีการ
แยงตัวพนักงานกัน โดยมีการใหแรงจูงใจและส่ิงอํานวยความสะดวกมากขึ้น เพ่ือแยงตัวพนักงาน 

5.1.3 โอกาสของกําลังแรงงานสาขาที่พัก 
ผูเขารวมประชุมระดมสมองซ่ึงเปนผูบริหารในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวเห็นวา การเปดเสรี

ตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 32 ตําแหนงงานนั้นเปนปจจัยภายนอกท่ี
สามารถมองไดท้ังในแงมุมท่ีเปนโอกาสและอุปสรรค สําหรับมุมมองท่ีเปนถือเปนโอกาสของกําลัง
แรงงานในสาขาท่ีพัก เพราะผูเขารวมประชุมเห็นวา เปนโอกาสใหไทยมีการเตรียมการพัฒนาบุคลากร
ในสาขาโรงแรมท่ีพัก เพ่ือรองรับการเปดเสรีท่ีการแขงขันสูงขึ้น อาจมีคนตางชาติเขามาทํางานใน
ตลาดแรงงานไทยมากขึ้น ผูเขารวมประชุมบางคนเห็นวา ประโยชนของการเปดเสรีในลักษณะท่ีเปน
โอกาสอีกประการคือ การเปดเสรีอาจทําใหมีการซ้ือตัวพนักงานไทยไปทํางานตางประเทศ แตเม่ือเขา
ไปทํางานตางประเทศ และกลับมาเมืองไทย ก็สามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาโรงแรม
ในไทยได อีกท้ังโอกาสท่ีตางชาติจะเขามาทํางานในไทยก็ยาก เพราะติดเง่ือนไขท่ีวา ตองพูดภาษาไทย
ได และมีเง่ือนไขเรื่องผลตอบแทนท่ีตองคุมกับคาใชจาย ท้ังตองจายคาเชาบาน เพราะฉะนั้นจึงเห็นวา
ไมควรกังวลมากวาแรงงานตางชาติจะเขามาแยงงานคนไทย แตการเปดเสรีจะเปนโอกาสของแรงงาน
ไทยระดับลางท่ีอยากไปทํางานในตางประเทศ เพราะไดคาแรงสูง ผูเขารวมประชุมทานหนึ่งเลาวา 
ตอนนี้ท่ีเมืองดูไบตองการพนักงานโรงแรมมาก และตองการรับพนักงานท่ีเปนคนมาเลเซีย คนไทย 
และคนอินโดนีเซีย เทานั้น เพราะมีจิตใจบริการ ทําใหเปนท่ีตองการมาก 

5.1.4 อุปสรรคของกําลังแรงงานสาขาที่พัก 
การเปดเสรีในมุมมองท่ีเปนอุปสรรคคือ การแขงขันจะสูงขึ้น ขณะนี้สถานการณแรงงานไทย

คนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมาก จํานวนแรงงานก็มีมาก แตไมมีคุณภาพ ถามีคนตางชาติเขามา
อีก จะทําใหคนไทยวางงานมากขึ้น จึงตองพัฒนาคนจบใหมใหคนมีทักษะและเขามาในอุตสาหกรรม
การโรงแรมได ประเด็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติในบางตําแหนง เชน แมบาน ซักรีด 
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สจวด นั้น ปญหาหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคคือ ลักษณะของคนขึ้นอยูกับวัฒนธรรมในการเล้ียงดู เชน เด็ก
ตางชาติจะมีการทํางานตั้งแตเด็ก ตองดูแลตัวเอง ภูมิใจในการเปนพนักงานทําความสะอาด แตคนไทย
ไมไดมีการเล้ียงดูมาอยางนั้น มีการดูแลอยางดีจนจบมหาวิทยาลัย และไมอยากเปนพนักงานทําความ
สะอาด สรุป เปนเรื่องของวัฒนธรรมและการศึกษาท่ีไมไดปูพ้ืนในการทํางาน ไมไดฝกใหมีการ
รับผิดชอบตัวเองในการทํางาน  

นอกจากนี้ ปจจัยท่ีมีผลสําคัญตอธุรกิจโรงแรมคือ สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจะมี
ผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมอยางมาก ธุรกิจโรงแรมออนไหวงาย ถาเศรษฐกิจและการเมืองนิ่ง ก็จะทํา
ใหธุรกิจดานการโรงแรมดียิ่งขึ้น  

5.1.5 ขอเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในสาขาที่พัก 
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานในสาขาท่ีพักดังกลาว

ขางตน ผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมท่ีเกี่ยวของไดเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน
ในสาขาท่ีพัก โดยแบงระดับการพัฒนาออกเปน 2 สวนคือ การเตรียมคนท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน
ในสาขาโรงแรม และการฝกอบรมกําลังแรงงานสาขาโรงแรมท่ีอยูในตลาดแรงงานแลว ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

ก. การเตรียมคนที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานในสาขาที่พัก 
จากตําแหนงงานตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหง

อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 32 ตําแหนงงาน ซ่ึง
มีตําแหนงงานในสาขาท่ีพักอยู 23 ตําแหนงนั้น ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมท่ีเกี่ยวของได
แสดงความเห็นวา จุดออนของกําลังแรงงานไทยอยูในกลุม 10 ตําแหนงงานจากใน 23 ตําแหนง ซ่ึง
เปนพนักงานราว 90% ของสาขาท่ีพัก เปนตําแหนงท่ีตองการใหเกิดการแลกเปล่ียนแรงงานใน
อาเซียนและเปนตําแหนงท่ีตองมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไทยใหสามารถแขงขันกับแรงงานท่ี
จะเขามาได มีดังนี้ คือ 

1. พนักงานยกกระเปา (Bell Boy)  
2. พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)  
3. พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant)  
4. พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner)  
5. พอครัวแตละงาน (Demi Chef)  
6. ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef)  
7. งานเนื้อ (Butcher)  
8. งานขนมปง (Baker)  
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9. พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)  
10. พนักงานบริกร (Waiter)  
ท้ังนี้ ตําแหนงดังกลาวขางตนเปนตําแหนงท่ีไทยขาดแคลนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เพราะ

หลายตําแหนงเปนตําแหนงงานท่ีนักศึกษาจบใหมไมอยากทํา ในขณะท่ีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน 
(ลาว เขมร พมา เวียดนาม) พรอมจะเขามาทํางาน จึงมีผูเสนอวา ควรทําจุดแข็งใหแข็งยิ่งขึ้น การพัฒนา
คนไทยใหอยูในอันดับท่ี 1 เนนเฉพาะบางตําแหนงท่ีดี (มีอยู 10%) ใหแข็ง เพ่ือปองกันตางชาติเขามา
แยงงาน แตมีคนเห็นตางวา ควรท่ีจะปองกันในตําแหนงระดับลางมากกวา เชน แมบาน Bell-Boy  
ผูเขารวมประชุมเปนหวงตําแหนงเหลานี้มากกวาเพราะถาตางชาติเขามา คนไทยจะลําบาก เพราะภาษา 
คนไทยสูตางชาติ เชน ฟลิปปนสไมได เนื่องจากกําลังแรงงานไทยมีเด็กจบม.6 มาทํางานตําแหนง
แมบานโรงแรมเปนจํานวนมาก สวนระดับผูจัดการของโรงแรมท่ีมีอยูดีอยูแลว ไมนาเปนหวง ท้ังนี้ 
ในโรงแรมระดับ 2-3 ดาว อาจมีการเคล่ือนยายของแรงงานตางชาติ (จากประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว 
เขมร พมา) เขามาทํางานมากกวาโรงแรมระดับ 4-5 ดาว แตแรงงานจากประเทศท่ีเศรษฐกิจและคา
ครองชีพพอๆ กับไทย เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนน มาเลเซีย นั้น ในทางปฏิบัติคงไมไดเขามากันงายๆ 
ถาไมมีผลตอบแทนท่ีเปนแรงจูงใจท่ีดีพอ  

ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมกําลังแรงงานเขาสูการทํางานในสาขาท่ีพักคือ 
 การเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษาใหถูกกลุมเปาหมาย เนื่องจาก

ขอเท็จจริงท่ีปรากฎในตลาดแรงงานสาขาโรงแรมหรือท่ีพักพบวา นักศึกษาท่ีจบปริญญา
ตรีสาขาโรงแรมมักจะเลือกงานและไมอยากทํางานในบางตําแหนงท่ีขาดแคลน แต
นักศึกษาสวนใหญท่ีจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือนักศึกษาท่ีมาจาก
ตางจังหวัด มักจะมีความอดทนสูง และยังเขามาทํางานในตําแหนงท่ีขาดแคลนอยู เชน 
แมบาน สจวด ดังนั้น การเตรียมคนและการฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงาน จึงควรเนนการพัฒนาคนใหถูกกลุม 

 การฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 เพ่ือใหเรียนรูงาน
หลากหลายตําแหนงในโรงแรม เนื่องจากปจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการโรงแรม 
แตยังขาดการฝกปฏิบัติท่ีดี นักศึกษาสวนใหญไมไดมีการฝกอบรมตั้งแตเรียนมหาวิทยาลัย
ปท่ี 1-2 แตจะเริ่มฝกงานในปท่ี 3-4 ซ่ึงเปนปทายๆ ดังนั้น จึงควรกําหนดใหนักศึกษา
หลักสูตรการโรงแรมมีการฝกงานตั้งแตปท่ี 1 แลวใหมีการฝกงานในหลายตําแหนงงาน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรูวาตัวเองชอบงานแบบไหน  
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 การจัดหลักสูตรใหมีการฝกงานควบคูไปกับการเรียน (Dual Vocational Training) เชน 
นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีเรียนสาขาการโรงแรมในระดับ ปวช. การเรียนการสอนในปแรกจะ
เนนเรียนทฤษฎีปูพ้ืนทุกตําแหนงงาน พอขึ้นปท่ีสอง นักเรียนจะเริ่มทํางานจริง สัปดาห
หนึ่งทํางาน 4 วัน เรียนทฤษฎี 2 วัน หยุด 1 วัน โดยไดเงินเดือนจากการทํางานดวย พอ
เรียนจบ ปวช. ขึ้นระดับ ปวส. นักเรียนจะเลือกวาจะเนนไปในตําแหนง/สายงานใด เชน 
ครัว แมบาน โดยหลักสูตรดังกลาว ภาครัฐควรมีบทบาทสงเสริมดวยการหาแหลงงานใน
โรงแรมให เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเขาสูชีวิตการทํางานโรงแรมจริงๆ ซ่ึงตองพบปะกับ
ผูคนหลากหลาย ตองแกปญหาเฉพาะหนามากกวาการใชทฤษฎี 

 สงเสริมบทบาทของสมาพันธโรงแรมใหมีการรวมตัวกันจัดฝกอบรม ผูเขารวมประชุม
สะทอนคุณภาพของแรงงานในสาขาโรงแรมวา นักศึกษาท่ีเรียนจบการโรงแรมมา รูแต
ทฤษฎี แตในทางปฏิบัติไมคอยรูเรื่อง ท้ังนี้เปนเพราะการเรียนการสอนในหลักสูตรเนน
ทฤษฎี ซ่ึงบางทีในการทํางานไมไดใชทฤษฎี แตตองประยุกตใชทฤษฎีกับการแกปญหา
เฉพาะหนา ซ่ึงเปนเรื่องของประสบการณท่ีตองมีการถายทอดจากผูปฏิบัติงานจริง ปญหา
คือ ครูอาจารยท่ีสอนในสถาบันการศึกษามักไมมีประสบการณโดยตรง รูแตทฤษฎี ไมรู
ปญหาและทางแกในทางปฏิบัติ จึงควรสงเสริมใหสมาพันธโรงแรมมีการรวมตัวกันจัด
ฝกอบรม เพราะในแตละตําแหนงงานมีจุดท่ีตองเนนตางกัน ตองใหผูท่ีทําหนาท่ีนั้นเปนผู
ฝกอบรมให เชน สมาคมเครื่องดื่ม มีการรวมตัวกันฝกอบรมและมีการจัดการแขงขัน เชน 
บารเทนเดอร เพ่ือยกระดับพัฒนาบุคลากร 

ข. การฝกอบรมกําลังแรงงานสาขาที่พักที่อยูในตลาดแรงงานแลว 
เนื่องจากมาตรฐานของโรงแรมแตละแหง แตละระดับ 1-5 ดาวมีความตองการแรงงานทักษะ

แตกตางกัน เชน การทํางาน ทักษะ ความพิถีพิถัน ตางกัน การพัฒนาศักยภาพแรงงานจึงตองพิจารณา
ควรทําควบคูไปกับการทํามาตรฐานของโรงแรมใหสอดคลองกันดวย บางโรงแรมไมมีการฝกอบรม
พนักงาน แตบางโรงแรมมีการฝกไปกับการทํางาน (on the job training) ซ่ึงสวนใหญจะเปนโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาวท่ีมีการฝกอบรมให ผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูบริหารในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวเห็นวา 
รัฐควรชวยเหลือการจัดฝกอบรมใหพนักงานในโรงแรมระดับ 2-3 ดาว โดยควรมีบทบาททําการ
ฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงานและออกใบรับรองการฝกอบรมใหวาผานมาตรฐาน สวนเรื่องการ
พัฒนามาตรฐานของโรงแรมนั้น ในแตละโรงแรมจะมีคูมือใหพนักงานตําแหนงตางๆ วาตองทํา
อะไรบาง ซ่ึงแตละโรงแรมตองสงคูมือดังกลาวใหกระทรวงแรงงานดวย แตประเด็นคือ คูมือของแต
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ละโรงแรมไมเหมือนกัน ดังนั้นเพ่ือจะสรางมาตรฐานของการทํางานพนักงานโรงแรมจึงควรมีการ
กําหนดกรอบท่ีชัดเจนใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงรัฐควรเขามามีบทบาทและใหการชวยเหลือ  

5.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานสาขาการ
เดินทาง15 

จากตําแหนงงานตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหง
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 32 ตําแหนงงาน มี
ตําแหนงงานในสาขาการเดินทางอยู 9 ตําแหนง โดยจําแนกเปนตําแหนงในสาขาตัวแทนทองเท่ียว 
(Travel Agencies) 4 ตําแหนง และบริษัททัวร (Tour operation) 5 ตําแหนงนั้น ผูทรงคุณวุฒิจาก
สมาคมท่ีเกี่ยวของกับบริษัทตัวแทนทองเท่ียวและบริษัททัวรท่ีเขารวมประชุมระดมสมองสะทอนให
เห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานไทยสาขาการเดินทางในปจจุบันดังนี ้

5.2.1 จุดแข็งของกําลังแรงงานสาขาการเดินทาง 
จุดแข็งของบุคลากรในสาขาการเดินทางของไทยท่ีสําคญัคือ การมีจิตบริการ (service mind) มี

น้ําใจ ยิ้มแยม สุภาพออนโยน ดูแลเอาใจใส ตอนรับขับสู (hospitality) ดวยความยินดีใหบริการ 
นอกจากนี้ บุคลากรของไทยยังมีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สวน
ปจจัยสงเสริมดานการทองเท่ียวของไทย ไดแก ไทยมีประสบการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียวมากกวา
หลายประเทศ สถานท่ีทองเท่ียวก็มีความโดดเดนหลากหลาย มีช่ือเสียงระดับโลก บริการทัวรในราคา
เหมาะสม อาหารรสชาดดี ราคาถูก และยังคงความเปนไทย 

5.2.2 จุดออนของกําลังแรงงานสาขาการเดินทาง 
อยางไรก็ดี บุคลากรของสาขาการเดินทางก็ยังมีจุดออนในเรื่องความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ

อาชีพ คือไมมีความรูเฉพาะดาน หรือขอมูลไมแมนยํา การเรียนการสอนไมสอดคลองกับทางปฏิบัต ิ
สอนแตทฤษฎี ไมมีการปฏิบัติ ขาดทักษะดานภาษาตางประเทศและประสบการณนอย สวนบริษัท
ทัวรสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก มีเงินทุนนอย ไมสามารถสูกับบริษัทท่ีมีเงินทุนจากตางชาติได ทํา
ใหตองจางบุคลากรโดยเนนคาจางถูก และไมสามารถพัฒนาบุคลากรได 

จุดออนดานสถานท่ีทองเท่ียวในไทยไดแก สถานท่ีทองเท่ียวบางแหงยังไมมีการจัดการหรือ
อนุรักษท่ีดี คนในพ้ืนท่ีไมไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวเทาท่ีควร จึงควรตองใหคนในพ้ืนท่ีมีสวน
รวมมากขึ้น เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหหันมาอนุรักษพ้ืนท่ีอยางถูกวิธี นอกจากนี้ การขาดการสงเสริมและ

                                                        
15 การประชุมระดมความคิดเห็นของผูแทนภาคเอกชน เร่ือง โอกาสของกําลังแรงงานดานการเดินทาง (Travel  Services) ภายใตความ
รวมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามขอตกลงอาเซียน จัดที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน วันที ่8 กรกฎาคม 2553 
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กํากับดูแลจากภาครัฐ ยังทําใหบริษัททัวรไมมีคุณภาพท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจได อีกท้ังการขนสง
ทองเท่ียวของไทยกเ็ริ่มลาหลัง เชน บริการดานรถไฟ ยังไมมีการพัฒนาเหมือนตางประเทศ ทําใหไม
สามารถกําหนดตารางเวลาเดินทางได เพราะมีความไมแนนอนสูง เปนตน 

5.2.3 โอกาสของกําลังแรงงานสาขาการเดินทาง 
ภูมิศาสตรของไทยเหมาะแกการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว (Hub) ของภูมิภาค และเปนท่ี

รูจักระดับโลกอยูแลว การมีขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหง
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) นาจะเปนปจจัยท่ีชวย
ใหเกิดการรวมกลุม ชวยยกระดับบุคลากรของกลุมอาเซียน เชน ดานตลาดแรงงาน แรงงานสัมพันธใน
กลุมอาเซียนจะเกิดขึ้น การขยายแรงงานภาคการทองเท่ียวของไทยสูอาเซียน ลดอัตราการวางงานใน
ประเทศ ในขณะเดียวกันกส็ามารถหาแรงงานคุณภาพไดมากขึ้น สวนปจจัยอ่ืนท่ีจะทําใหโอกาสของ
ธุรกิจสาขาการเดินทางเติบโตไดคือการท่ีรัฐสนับสนุนการขายบริการในตลาดการจัดประชุมตางๆ 
(MICE :Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)  

5.2.4 อุปสรรคของกําลังแรงงานสาขาการเดินทาง 
ปจจัยภายนอกท่ีมีผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนากําลังแรงงานในสาขาการเดินทางคือ การท่ี

ธุรกิจดานอ่ืนๆ ท่ีมีทุนสูงกวาดึงตัวของบุคลากรออกไป เพราะลักษณะงานท่ีบุคลากรในสาขาการ
เดินทางทํานั้น ไมใชลักษณะงานท่ีมีทักษะเฉพาะดาน เชน พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถไป
ทํางานในสายงานอ่ืนได นอกจากนี้ ปจจัยท่ีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน IT ก็สงผลตอการ
ประกอบการของธุรกิจ travel agency อยางมาก เชน ปจจุบัน ผูตองการเดินทางดวยเครื่องบินสามารถ
จอง/ซ้ือตั๋วทางอินเตอรเนทได ทําใหผูประกอบการตองหาจุดขายอ่ืน หรือใหบริการดานการทองเท่ียว
ท่ีไมสามารถเขาถึงทาง internet ได ปญหาทางดานความไมม่ันคงทางดานการเมือง การเปล่ียนแปลง
และไมตอเนื่องของนโยบายและทิศทางของรัฐบาลไทยก็สงผลกระทบตอความกาวหนาของธุรกิจและ
การพัฒนาบุคลากรในสาขาการเดินทางเชนกัน 

5.2.5 ขอเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในสาขาการเดินทาง 
ผูเขารวมประชุมระดมสมองเสนอวา ตองมองประเด็นวาการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศ

หนึ่งไปทํางานดานทองเท่ียวในตางประเทศเพ่ืออะไร เชน ตางประเทศเขาจางคนไทยไปทําทัวรใน
ประเทศจีนเพ่ืออะไร ตองพิจารณาวัตถุประสงคในจุดนี้เพ่ือจะออกแบบการพัฒนาคนใหสอดคลองกับ
ความตองการ ทางบริษัททัวรในจีนคงไมจางคนไทยเพ่ือไปบริหารงาน  เพราะคนของเขาก็มีและไม
ตองมาปวดหัวเรื่องภาษาและการส่ือสาร แตเขาจางคนไทยไปก็เพ่ือไปรองรับนักทองเท่ียวไทยท่ีไป
ทองเท่ียวในจีนมากกวา เพราะคนชาติเดียวกันก็จะรูจักนิสัยและรสนิยมกันดีวา ชอบอาหาร ท่ีพัก การ
บริการแบบไหน  เพราะฉะนั้นเม่ือมีขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
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ทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) และ
จะตองเตรียมการเพ่ือรองรับการเปดเสรีแรงงานดังกลาว ตองวิเคราะหใหชัดเจนวา ไทยจะสงแรงงาน
ไปประเทศไหน จําเปนตองเจาะจงระบุตลาด เพ่ือจัดฝกอบรมใหตรงกับสภาพการณในประเทศท่ีเขา
จะไปทํางาน ในทางกลับกัน ถาบริษัทจัดทองเท่ียวในไทยจะจางตางชาติมาทํางานในไทย ก็ตองมีการ
อบรมคนตางชาติใหไดมาตรฐานความรูเกี่ยวกับประเทศไทยกอน เพ่ือมารองรับแขกหรือนักทองเท่ียว
จากประเทศของเขาเทานั้น แรงงานไทยขาดแคลนเรื่องความแตกฉานดานภาษา  ถาจะสงคนไทยไป
สิงคโปร ก็ควรสอนใหเขารูเรื่องสิงคโปร ถาการรับคนเขามาทํางานในไทย ก็ตองทดสอบประเมินวา 
เขารูเรื่องในไทยมากนอยแคไหน ถาผานการประเมินก็เอาใบรับรองไป การท่ีบริษัททองเท่ียวตางชาติ
จะจางคนไทยไปทํางานใหเขา เขาจางเพราะความเปนคนไทย ไมไดจางเพราะไดภาษาอังกฤษ ดังนั้น
จะสงคนไทยไปทํางานท่ีไหน ตองฝกอบรมใหตรงเปา เชน บริษัทไหนตองการสงคนไปทํางานท่ี
สิงคโปร ก็มานั่งคุยกัน วาสิงคโปรตองการคนงานแบบไหน ฝกคนงานใหไปตรงกับประเทศนั้นๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในทางปฏิบัต ิ

สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในสาขาการเดินทางท่ีไดจาก
การประชุมระดมสมองของผูเช่ียวชาญจากสมาคมท่ีเกี่ยวของมีดังนี้  

 กรณีการพัฒนากําลังแรงงานเพ่ือรองรับตลาดคนไทยเที่ยวไทย  ซ่ึงเปนกลุม
นักทองเท่ียวท่ีมีจํานวนมาก การฝกอบรมดานภาษาจะไมใชประเด็นสําคัญ แตตอง
ฝกอบรมเพ่ิมความรูเรื่องประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ใหมีความเช่ียวชาญในเรื่องขอมูล
เหลานี้กอน  

 กรณีการพัฒนากําลังแรงงานเพ่ือรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีอาเซียน ในกรณี
นี้ความสามารถในการส่ือสารดานภาษามีความสําคัญมาก ไม เพียงเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ แตเนื่องจากการเปดเสรีในตลาดทองเท่ียวอาเซียน ซ่ึงมีหลากหลาย
ภาษา ก็ควรตองมีการเตรียมความพรอมใหกําลังแรงงานในสาขาทองเท่ียว ตองรู
ภาษาอ่ืนท่ีใชในประเทศอาเซียนดวย การพัฒนาภาษากับบุคลากรไทยมีความสําคัญ
มากสําหรับวิชาชีพนี้ นอกจากนี้ยังตองอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานและ
ภูมิหลังของประเทศปลายทางท่ีกําลังแรงงานไทยจะไปทํางานดวย โดยเฉพาะ
ประเทศในอาเซียนท่ีมีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รัฐจําเปนตอง
สงเสริมสนับสนุนดานความรูดังกลาว 

 กรณีที่มีแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะเขามาทํางานในประเทศไทย การรับ
คนเขามาทํางานในสาขาทองเท่ียวในไทยควรจะมีหนวยงานท่ีดูแลใหคนท่ีจะเขามา
ทํางานในไทยตองผานการทดสอบความรูท้ังเรื่องภาษาและภูมิหลังของไทย เพ่ือให
แรงงานท่ีเขามาในประเทศมีคุณภาพมากขึ้น แตมีผูใหขอสังเกตวาขอตกลงยอมรับ
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รวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน และการดูแลแรงงาน
ตางชาติท่ีจะเขามาทํางานในประเทศไทยจะทํางานไดผลอยางไรในเม่ือปจจุบันก็มี
แรงงานตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมากอยูแลว 

 กรณีบริษัทตัวแทนทองเที่ยว (Travel agency)  เนื่องจากอิทธิพลของอินเตอรเน็ต 
เชน การขายตั๋วเครื่องบินแบบ e-ticket รวมท้ังการจองท่ีพักผานอินเตอรเนท มี
ผลกระทบตอรายไดของบริษัทเหลานี้ ประกอบกับการท่ีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
เดินทางทองเท่ียวแพรหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหคนในประเทศเดินทางทองเท่ียวไดเอง 
ทําใหแนวโนมของธุรกิจนี้ในอนาคตไมสดใสนัก ลูกคาไมตองใชบริการผานบริษัท
นายหนา ดังนั้น ในธุรกิจนี้จึงเสมือนธุรกิจพระอาทิตยตกดิน (sun set industry) จึง
เห็นวารัฐไมควรลงทุนมากในการฝกอบรมกับบุคลากรในสวนนี้   

 



 

บทท่ี 6 
การเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถนะแรงงาน (Competency standard) 

ของกําลังแรงงาน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียว 
 

จากสาระสําคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียนท่ีกําหนดใหประเทศ
สมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงตางๆ ในสาขาการทองเท่ียวโดยใชคุณสมบัติ 
การศึกษา การฝกอบรม และ/หรือประสบการณในการทํางาน เปนเกณฑพ้ืนฐานในการรับรอง
มาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน ทําใหจําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะแรงงาน (Competency standard) ของกําลังแรงงาน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียว 
โดยรายงานในสวนนี้จะกลาวถึงการเตรียมการจัดทํามาตรฐานสมรรถนะแรงงานดังกลาว ท้ังในระดับ
อาเซียนและภายในประเทศไทย 

6.1 การเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถนะแรงงาน (Competency standard) ของบุคลากร
วิชาชีพทองเที่ยวในระดับอาเซียน 

นับแตประเทศสมาชิกอาเซียนมีการลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
ครั้งท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ณ ประเทศกัมพูชา โดยประเทศสมาชิกมีมติเห็นชอบให
อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดลงนามในขอตกลงดานการทองเท่ียว
แหงอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) โดยขอตกลงดังกลาวมีเปาหมายใหเกิดการเตรียมความ
พรอมในการเปดเสรีภาคธุรกิจบริการทองเท่ียวระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงการเตรียมความ
พรอมสวนหนึ่งภายใตการเปดเสรีนั้น จําเปนตองมีการยกระดับสมรรถนะแรงงานและสรางมาตรฐาน
เดียวกันในระดับภูมิภาค จนทําใหเกิดขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ในเวลา
ตอมา เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในมาตรฐานแรงงานในระดับภูมิภาค จึงจําเปนตองมีการสรางมาตรฐาน
การฝกอบรมและกําหนดคุณสมบัติของกําลังแรงงานตําแหนงตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําให
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เกิดโครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (The 
Developing ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals)16 

โครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 
(The Developing ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) เปนโครงการ
ท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) ในชวงป พ.ศ. 2547-2549 โดยมีการวาจาง
ใหบริษัท UniQuest จํากัด แหงมหาวิทยาลัย Queensland ทําศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางการกําหนด
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในสาขาวิชาชีพทองเท่ียวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนา
แนวทางดังกลาวสรางเปนมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของกําลังแรงงานในภาคทองเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการศึกษาในโครงการนี้เปนท่ีมาของสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ี
ประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals: ACCSTP) ซ่ึงถูกใชเปนมาตรฐานขั้นต่ํา (minimum requirements) สําหรับสมรรถนะขั้น
พ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพแตละตําแหนงในสาขาท่ีพักและการเดินทางในอาเซียน เพ่ือการ
ยกระดับการบริการในภาคทองเท่ียวและอํานวยความสะดวกใหการดําเนินการตามขอตกลง MRA ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนเปนไปไดตามเปาหมาย 

ท้ังนี้ สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานท่ี ACCSTP กําหนดเปนผลจากการรวบรวมมาตรฐานสมรรถนะ
ขั้นพ้ืนฐานของหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของประเทศตางๆ ใน
อาเซียน แลวนํามาจัดกลุมใหม จําแนกเปนสมรรถนะรวมสําหรับทุกกลุมสาขา (Common Core 
Competencies) และสมรรถนะดานวิชาชีพ (Generic and Functional Competencies) ครอบคลุม
ตําแหนงงาน 32 ตําแหนงในสาขาท่ีพัก และ สาขาการเดินทาง ดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3 ซ่ึงจะ
ถูกใชเปนเกณฑมาตรฐานท่ีประเทศสมาชิกในอาเซียนยอมรับและนําไปใชปฏิบัติในการวัดมาตรฐาน
บุคลากรในวิชาชีพทองเท่ียวอยางเทาเทียมกันทุกประเทศ 

6.2 การเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถนะแรงงาน (Competency standard) ของ
บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวในประเทศไทย 

แมวาประเทศไทยจะยังไมไดลงนามในขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากร
วิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 
แตภาครัฐรวมกับภาคเอกชนก็ไดมีการเตรียมการดานการสรางมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงานของบุคลากรดาน

                                                        
16 AADCP-RPS Project summary of The Developing ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals. AusAID, 
Australian Government. July 2007. 
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การทองเท่ียวเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการ
ทองเท่ียวใหมีมาตรฐานบริการระดับสากล คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงานจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเท่ียวสู
มาตรฐานสากล ในกลุมอาชีพตางๆ ไดแก กลุมพนักงานตอนรับสวนหนา (Front Office) กลุมแมบาน
โรงแรม (House Keeping) กลุมอาหาร (Food Production) กลุมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Services) กลุมธุรกิจการทองเท่ียวและบริษัททองเท่ียว (Tour operation and 
Travel Agencies) ในปพ.ศ.2550 เพ่ือใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไปนี1้7 

 พิจารณากําหนดสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรดานการทองเท่ียวเสนอให
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 พิจารณาเสนอหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีจัดทําขึ้นตาม
สมรรถนะ (competency) ท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือนําไปใชประโยชนในการสงเสริมใหมี
การพัฒนาฝมือแรงงาน 

 พิจารณากําหนดแบบประเมินและหลักเกณฑการทดสอบสมรรถนะ (competency) 
ของบุคลากรดานการทองเท่ียว 

 พิจารณาวิธีการทดสอบสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรดานการทองเท่ียว
เสนอใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เชน 
ผูอํานวยการกลุมงานกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 
ผูแทนจากโรงแรม และสมาคม สถาบันฝกอบรมดานการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี สมาคมพอครัว
ไทย สมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว ฯลฯ และไดรวมกันจัดทําสมรรถนะ (Competencies) แบงเปน
Core Competencies, Functional Competencies พรอมท้ังกําหนดคํานิยามและหนาท่ีของตําแหนงงาน 
รวมถึงระดับความคาดหวังของสมรรถนะในตําแหนงตางๆ ท้ังนี้มีขอสังเกตวา ตําแหนงงานในสาขาท่ี
พักและการเดินทางท่ีคณะอนุกรรมการไดจัดทํามาตรฐานสมรรถนะครอบคลุมตําแหนงในสาขา
ทองเท่ียวมากถึง 55 ตําแหนง (ตารางท่ี 6.1) 

                                                        
17 คําสั่งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ 75-79/2550 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 เร่ือง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล  กลุมอาชีพ Front Office, House Keeping, Food 
Production, Food and Beverage Services, Tour operation and Travel Agencies 
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบตําแหนงงานที่มีการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของอาเซียนกับไทย 
ACCSTP อาเซียน มาตรฐานสมรรถนะของไทย 

1. สาขาที่พัก (Hotel Services) 
1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) 5 ตําแหนง 
    1.1.1  ผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office Manager) 
    1.1.2  ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office 
Supervisor) 
    1.1.3  พนักงานตอนรับ (Receptionist) 
    1.1.4  พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) 
    1.1.5  พนักงานยกกระเปา (Bell Boy) 

1. สาขาที่พัก (Hotel Services) 
1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) 8 ตําแหนง 
    1.1.1 Front Office Manager (FOM) 
    1.1.2  Assistant Front Office Manager 
    1.1.3 Guest Service Supervisor 
    1.1.4  Reservation Supervisor 
    1.1.5  Reservation Officer 
    1.1.6 Guest Service Agent (GSA) 
    1.1.7 Guest Relation Officer 
    1.1.8 Bell Boy 

1.2  แผนกแมบาน (House Keeping) 6 ตําแหนง 
   1.2.1  ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive 
Housekeeper) 
   1.2.2  ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager) 
   1.2.3  ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) 
   1.2.4  พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 
   1.2.5  พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) 
   1.2.6  พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner) 

1.2  แผนกแมบาน (House Keeping) 10 ตําแหนง 
   1.2.1  Public Area Attendant 
   1.2.2  Room Attendant 
   1.2.3  Linen/Uniform Attendant 
   1.2.4  Linen/Uniform Supervisor 
   1.2.5  Laundry Attendant (Checker/Valet/Guest 
Washer/Dry Cleaner/Presser/ Hand Ironer) 
   1.2.6  Laundry Supervisor 
   1.2.7 Laundry manager 
   1.2.8 Housekeeping Supervisor (Guest Rooms and 
Public Areas) 
   1.2.9 Assistant Housekeeper 
   1.2.10 Executive Housekeeper 

1.3 แผนกอาหาร (Food Production) 7 ตําแหนง 
    1.3.1  หัวหนาพอครัว (Executive Chef) 
    1.3.2  พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 
    1.3.3  ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef) 
    1.3.4  พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) 
    1.3.5  ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 
    1.3.6  งานขนมปง (Baker) 
    1.3.7  งานเนื้อ (Butcher) 

1.3 แผนกอาหาร (Food Production) 4 ตําแหนง 
    1.3.1  Commis Chef/Cook 
    1.3.2  Chef de Partie 
    1.3.3 Sous Chef 
    1.3.4  Executive Chef 

1.4 แผนกอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 
Service) 5 ตําแหนง 
    1.4.1  ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องด่ืม (F&B 
Director) 
    1.4.2  ผูจัดการ Outlet อาหารและเครื่องด่ืม (F&B 

1.4 แผนกอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 
Service) 9 ตําแหนง 
    1.4.1  Bus Boy/ Girl/ Bar Person 
    1.4.2 Waiter 
    1.4.3  Bartender 
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ACCSTP อาเซียน มาตรฐานสมรรถนะของไทย 
Outlet Manager) 
    1.4.3  หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter) 
    1.4.4  พนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bartender) 
    1.4.5  พนักงานบริกร (Waiter) 

    1.4.4  Captain Waiting 
    1.4.5  Senior Bartender 
    1.4.6  Supervisor 
    1.4.7 Outlet Manager 
    1.4.8 Beverage Manager 
    1.4.9 Food & Beverage Manager 

2. สาขาการเดินทาง (Travel Services) 
2.1 ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies) 4 ตําแหนง 
    2.1.1 ผูจัดการท่ัวไป (General Manager) 
    2.1.2 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (Assistant General 
Manager) 
    2.1.3 หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel 
Consultant) 
    2.1.4 ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) 

2. สาขาการเดินทาง (Travel Services) 
2.1 ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies) 8 ตําแหนง 
    2.1.1 General Manager 
    2.1.2  Assistant General Manager 
    2.1.3 Senior Travel Consultant (Advisor)  
    2.1.4 Senior Ticketing Officer 
    2.1.5 Senior Reservations Officer 
    2.1.6 Travel Consultant (Advisor) 
    2.1.7 Reservations Officer 
    2.1.8 Ticketing Officer 

2.2  บริษัททัวร (Tour operation) 5 ตําแหนง 
    2.2.1  ผูจัดการธุรกิจ (Product Manager) 
    2.2.2  ผูจัดการฝายขายและการตลาด (Sales and 
Marketing Manager) 
    2.2.3  ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager) 
    2.2.4  ผูจัดการฝายต๋ัว (Ticketing Manager) 
    2.2.5  ผูจัดการฝายทองเท่ียว (Tour Manager) 

2.2  บริษัททัวร (Tour operation) 16 ตําแหนง 
    2.2.1  Credit Manager 
    2.2.2  Sales and Marketing Manager 
    2.2.3  Operations Manager 
    2.2.4 Tour Manager 
    2.2.5  Ticketing Manager 
    2.2.6 Reservations Manager 
    2.2.7 Operations Supervisor 
    2.2.8 Ticketing Supervisor 
    2.2.9 Reservations Supervisor 
   2.2.10 Sales and Marketing Officer 2 
   2.2.11 Operation Officer 2 
   2.2.12 Ticketing Officer 2 
   2.2.13 Reservations Officer 2 
   2.2.14  Operation Officer 1 
   2.2.15 Ticketing Officer 1 
   2.2.16 Reservations Officer 1 

รวม 32 ตําแหนง รวม  55 ตําแหนง 
ที่มา : ACCSTP และมาตรฐานสมรรถนะของไทยที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล 
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6.3 การเตรียมการดานองคกรหรือหนวยงานรับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
ปจจุบันยังมิไดมีการกําหนดหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งท่ีชัดเจนเปนผูรับรองมาตรฐาน

สมรรถนะวิชาชีพดานการทองเท่ียวในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม ใน  MRA ไดมีขอระบุวา 
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: 
TPCB) เปนคณะอนุกรรมการท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศในกลุมอาเซียนจะตองจัดตั้งขึ้น เพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวใน 
ACCSTP พรอมท้ังออกใบรับรองใหแกผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวท่ีมีคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะ
ผานเกณฑมาตรฐานตาม ACCSTP รวมถึงพัฒนาและดูแลระบบฐานขอมูล (Web-based) การขึ้น
ทะเบียนผูไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและฐานขอมูลตําแหนงวางในสาขาบริการ
ทองเท่ียว (ASEAN Tourism  Professional Registration System: ATPRS) และแจงตอคณะกรรมการ
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ (NTPB) เกี่ยวกับขอมูลทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแกบุคลากรท่ี
เคยมีคุณสมบัติผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว แตละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ 

ในขณะเดียวกัน สําหรับประเทศไทย หนวยงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ คือกรมพัฒนาฝมือแรงงานในเรื่องมาตรฐานฝมือแรงงานและคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของ
บุคลากรดานการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล ในกลุมอาชีพตางๆดังไดกลาวไปแลวในขอ 6.2  อยางไร
ก็ตาม รัฐบาลไทยยังมิไดกําหนดองคกรและอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจนขององคกรดังกลาวในการทําหนาท่ี
รับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพตาม MRA 



 

บทท่ี 7 
กรอบความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ตอการพัฒนาศักยภาพ

กําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวภายใต
ขอตกลงอาเซียน  

แมวาในทางนิตินัยประเทศไทยจะเปนประเทศเดียวในกลุมสมาชิกอาเซียนท่ียังไมไดลงนาม
ในขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals) แตในทางพฤตินัย ในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศไทยก็ตองเดินหนาในการเตรียมความพรอมสูการสรางมาตรฐาน เพ่ือไปสูเปาหมาย
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ีจะมีการเคล่ือนยายของ
สินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝมืออยางเสรี จากความเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 
(Single market and production base) ในป พ.ศ.2558 

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพ ประเทศไทย
จําเปนตองเตรียมพรอมการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการ
ทองเท่ียวภายใตขอตกลงอาเซียน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานหลายแหงท้ังจากภาครัฐ 
และเอกชน  ดังนั้นวัตถุประสงคขอ 1.2.3 ของการศึกษานี้คือการกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในการ
พัฒนากําลังแรงงาน กําหนดกรอบความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากําลัง
แรงงานในปงบประมาณ 2553-2555 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดแนวทาง หรือ roadmap ใน
การพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยาย
แรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียว 

เพ่ือไมใหเกิดความสับสนหรือซับซอนของการนําเสนอ จึงมีควรทําความเขาใจของเนื้อหา
ของบทนี้เสียกอน  กลาวคือในเนื้อหาตามวัตถุประสงคขอ 1.2.3 ดังกลาวขางตนนั้น ความจริงเปน
เรื่องเดียวกันท้ังการกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในการพัฒนากําลังแรงงาน กําหนดกรอบความรวมมือ
ของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากําลังแรงงานฯ และการกําหนดแนวทาง หรือ roadmap ใน
การพัฒนากําลังคน  ท้ังนี้ท่ีจริง Roadmap คือ การกําหนดแนวทางและลําดับงานท่ีจะควรปฏิบัติ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  Roadmap เปนเคร่ืองมือบริหารตัวหนึ่งท่ีชวยใหผูบริหารใหเห็น
ภาพในอนาคตเพ่ือชวยการตัดสินใจ วิเคราะห วางแผน กําหนดตัวช้ีวัด รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผล Roadmap จึงมีการกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในการพัฒนากําลังแรงงาน  มีกรอบความ
รวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากําลังแรงงาน(ในปงบประมาณ 2553-2555)   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดแนวทาง หรือแผนการในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีด
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ความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยายแรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนง
งานในสาขาการทองเท่ียว 

7.1 Roadmap การพัฒนากําลังแรงงานของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนงงานในสาขาการ
ทองเที่ยว 

Roadmap โดยท่ัวไปจะประกอบดวย 6 สวนท่ีสําคัญ18 (Klariti.com accessed  เม่ือ 15 
กันยายน 2553) คือ 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale for the activity) 
2. เปาหมาย (Goals or objectives) 
3. แนวทางการดําเนินงาน (Guidelines)  
4. บทบาทของผูมีสวนรวม (Roles) 
5. แผนงานหรือกําหนดการ (Workplan) 
6. การติดตามประเมินผล (Feedback, assessment or evaluation) 
Roadmap หรือ แนวทางและลําดับงานท่ีจะควรปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและ

ความเช่ือมโยงขององคประกอบขางตนอาจดูไดจากภาพท่ี 7.1  

                                                        
18 บางคร้ัง roadmap ก็ไมจําเปนตองมีสวนประกอบครบตามนี ้
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ภาพท่ี 7.1 Roadmap หรือ แนวทางและลําดับงานท่ีจะควรปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

เปาหมาย -แรงงานไทยดานทองเท่ียว 32 ตําแหนง
งานไดมาตรฐานอาเซียนภายในป 2558

SWOT ดานกําลังแรงงาน
ทองเท่ียว

ศึกษาเปาหมายการพัฒนาฝมือ
แรงงานฯ

เตรียมการพัฒนาฯ/ระบบ
ขอมูล (S/H/P))

เตรียมการทดสอบ
สมรรถนะ

การรับรองสมรรถนะ

กร/
กพร

กก

ศธ

เอกชน

ผลผลิต หนวยงาน กรรมการ/อนุ

2553 แรก

2553 หลัง

2554 แรก

2554 หลัง

2555 แรก

2555 หลัง

กําหนดการ/
ปงบประมาณ

ครม

กพร
ปช

องคกร
ระหวาง
ประเทศ

กก.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานฯ

อน.ุพิจารณาสมรรถนะฯ

NTPB

TPCB

ATPMC

การเตรียมการมาตรฐาน
สมรรถนะ- การทองเที่ยว

การพัฒนาฝมือแรงงานฯ

อนุวิเคราะหฯ

กรอบความรวมมือ/
ขอมูลเบื้องตน-

โครงการศึกษากรอบฯ

2556 แรก

2556 แรก

การลงนาม MRA//
ประชาสัมพันธ

การแตงต้ัง กก MRA

การประเมินผล

?

 
หมายเหตุ : คํายอประกอบแผนภาพที่ 7.1 

โครงการศึกษากรอบฯ = โครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานภายใตขอตกลง
อาเซียน 

S/H/P = Software/Hardware/Peopleware (การเตรียมการดานงานเอกสาร วิชาการ ครุภัณฑ บุคลากร และงบประมาณ) 
กร/กพร = กระทรวงแรงงาน/กรมพัฒนาฝมือแรงงาน; กก = กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา; ศธ = กระทรวงศึกษาธิการ;  
สมาคมเอกชน = สมาคมเอกชนที่เกี่ยวของกับที่พักและการเดินทางทองเที่ยว 
องคกรระหวางประเทศ = องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเท่ียว เชน 

ASEAN, ASEAN NTOs, AusAIDs 
กก.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน = คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
อนุพิจารณาสมรรถนะ = คณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากลแตงตั้งโดย

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
อนุวิเคราะหฯ = คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมลูเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาต ิ
กพร. ปช. = คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝกอาชีพแหงชาต ิ
NTPB = National Tourism Professional Board (ภายใต MRA) 
TPCB = The Tourism Professional Certification Board (ภายใต MRA) 
ATPMC = ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ภายใต MRA)  

ที่มา : คณะผูวิจัย 
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สาระสําคัญหรือโครงสรางของ Roadmap ในโครงการกรอบความรวมมือฯมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

7.2 หลักการและเหตุผล (Rationale for the program) 
โครงการศึกษากรอบความรวมมือฯมีหลักการและเหตุผลท่ีชัดเจนคือการเตรียมการปฏิบัติ

ตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA)ซ่ึงมีการลงนาม (ยกเวนประเทศไทย) เม่ือ
มกราคม 2552  ท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหเกิด
การเคล่ือนยายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism 
Professional) และการชวยใหการศึกษา/ฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพดังกลาวในประเทศสมาชิกอาเซียน
สอดคลองกัน รวมถึงมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับกันในกลุมประเทศสมาชิกได ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)ซ่ึงกําหนดการบรรลุเปาหมาย AEC ใน
ป พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาของประเทศไทยไดแจงตอท่ี
ประชุมท่ีกรุงฮานอย เวียดนาม เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2552 วาไมสามารถลงนามใน MRA 
ดังกลาว เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทยระบุไววา การลงนามในบันทึกขอตกลงใดๆ กับ
ตางประเทศ จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากรัฐสภากอน จึงจะลงนามในบันทึกขอตกลง
ได  แตการเตรียมการเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเท่ียวอาเซียนยังคง
ดําเนินการตอไป 

 7.3 เปาหมายเบ้ืองตน(Goals or primary objectives) ในการพัฒนากําลังแรงงาน 
การกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดเปาหมายเชิงวัตถุประสงควาจะ

พัฒนากําลังแรงงานเพ่ือการใดและในระดับคุณภาพอยางใดเพ่ือเปนการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือความ
รวมมือในขั้นพัฒนากําลังแรงงานในตําแหนงงานท่ีกําหนด  ท้ังนี้ ยังมิใชการตั้งเปาหมายเชิงปริมาณวา
จะพัฒนากําลังแรงงานประเภทไหน ในปริมาณเทาใด ซ่ึงตองอาศัยการศึกษาเชิงลึกและเปนขั้นตอนท่ี
จะกลาวถึงในแผนการดําเนินงานตอไป 

ดังนั้น เปาหมายเบ้ืองตนของการพัฒนากําลังแรงงานตามกรอบความรวมมือการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานภายใตขอตกลงอาเซียนคือ  

 เพ่ือใหแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวมีสมรรถนะใน
ระดับสูงตามมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียนเพ่ือใหมีสามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานดังกลาวในประเทศอาเซียน (รวมท้ังประเทศไทย เพ่ือเปนการประกัน
โอกาสใหกับแรงงานไทยวาจะไดประโยชนหรือไมสูญเสียผลประโยชนจากการ
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ปฏิบัติตามขอตกลงการเคล่ือนยายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีในกลุมประเทศอาเซียน) 
และ 

 เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ ตลอดจนกรอบความรวมมือของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงาน
ในสาขาการทองเท่ียวภายใตขอตกลงอาเซียน เพ่ือใหแรงงานไทยไดรับการยกระดับ
สมรรถนะท่ีเทาเทียม หรือสูงกวามาตรฐานสมรรถนะของอาเซียน  

7.4 กรอบความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 
กรอบความรวมมือในสวนนี้ประกอบดวยแนวทางการดําเนินการและบทบาทของผูมีสวน

รวมซ่ึงจะกลาวไปดวยกัน  สําหรับแนวทางการดําเนินการนั้นจะเปนในลักษณะพันธกิจหรือผลผลิต
ของโครงการศึกษากรอบความรวมมือฯในขณะท่ีผูมีสวนรวมในกรอบความรวมมือประกอบดวย
องคกรท่ีสําคัญ 3 กลุม คือ (1) หนวยงาน (ประกอบดวยหนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรระหวาง
ประเทศ ซ่ึงรวมท้ัง ASEAN และ ASEAN National Tourism Organizations) (2) กรรมการและ
อนุกรรมการ (ประกอบดวย คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีเก่ียวของโดยตรงของกระทรวงแรงงาน
ไดแกคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงาน คณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของ
บุคลากรดานการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล ในกลุมอาชีพตางๆและคณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาติ)   และ กรรมการและอนุกรรมการตาม MRA 
ไดแก  NTPB TPCB และ ATPMC และ (3) หนวยงานบัญชาการท่ีมีอํานาจการตัดสินใจช้ันสูง 
ไดแก คณะรัฐมนตรีและ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ 
(กพร.ปช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

การเตรียมการรองรับดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเท่ียวอาเซียน (Foreign 
Tourism Professional) จําเปนตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนรวมท้ังองคกรระหวาง
ประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวภายใต
ขอตกลงอาเซียน ซ่ึงมีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญโดยมีพันธกิจหรือผลผลิตของกระบวนการดังนี ้

7.4.1 ขอมูลเบื้องตนตามโครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียน ซ่ึงประกอบดวยการศึกษาขอตกลงการ
กําหนดใหมีการเคล่ือนยายแรงงานเสรี (ASEAN Common Competency Standard for Tourism 
Professionals: ACCSTP) ในสาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง รวม 32 ตําแหนงงาน สถานการณ
แรงงานในประเทศไทย (สาขาท่ีพัก และสาขาการเดินทาง) และ ศึกษาภาพรวมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
การศึกษาในสวนนี้ไดนําเสนอไวแลวในบทท่ี 2-4 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ -ไดแกคณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนา
กําลังคนในระดับชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. โดยไดรวมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยทําการศึกษาดังกลาว 

7.4.2  การระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของ (SWOT)  เปนการระดมความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียดานการทองเท่ียว (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนดานการทองเท่ียว 
และผูแทนกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT) ของกําลังแรงงานดานการทองเท่ียวในปจจุบันเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห
ในลําดับตอไป ซ่ึงไดนําเสนอแลวในบทท่ี 5 

หนวยงานที่รับผิดชอบ -ไดแกคณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนา
กําลังคนในระดับชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. โดยไดรวมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยทําการศึกษาดังกลาว 

7.4.3 การเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถะกําลังแรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงานในสาขา
การทองเท่ียว (Tourism Professionals) ภายใตขอตกลงอาเซียนซ่ึงเปนติดตามความคืบหนาของการ
เตรียมการดังกลาวจนถึงปจจุบัน รายละเอียดในเร่ืองนี้ไดกลาวไปแลวในบทท่ี 6  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ – การจัดทํามาตรฐานสมรรถนะในระดับอาเซียนมีความคืบหนา
อยางมากดังไดกลาวแลวในบทท่ี 6 วาโครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบ
วิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (The Developing ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals) ซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) ในชวงป พ.ศ. 2547-2549 
ไดใหบริษัท UniQuest จํากัด แหงมหาวิทยาลัย Queensland ทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการกําหนด
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในสาขาวิชาชีพทองเท่ียวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนา
แนวทางดังกลาวสรางเปนมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของกําลังแรงงานในภาคทองเท่ียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการศึกษาในโครงการดังกลาวเปนท่ีมาของสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของ
บุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for 
Tourism Professionals: ACCSTP) ซ่ึงถูกใชเปนมาตรฐานขั้นต่ํา (minimum  requirements) สําหรับ
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพแตละตําแหนงในสาขาท่ีพักและการเดินทางในอาเซียน 
สําหรับประเทศไทยในระยะแรก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาในฐานะท่ีเปนผูแทนประเทศไทยเขา
รวมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนไดเริ่มเตรียมดําเนินการศึกษาและจัดทํามาตรฐานสมรรถนะ
แรงงาน (Competency standard) ของกําลังแรงงาน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวสําหรับ
ประเทศไทยตลอดจนการเผยแพร MRA ในประเทศและตอมาคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงานไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล ซ่ึงมีผูแทนภาคเอกชนจากกลุมอาชีพตางๆ ในสาขาโรงแรมและการ
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เดินทางทองเท่ียวรวมกันพิจารณากําหนดมาตรฐานสมรรถนะของตําแหนง ซ่ึงมาตรฐานสมรรถนะ
แรงงานในสาขาทองเท่ียวของไทยจะครอบคลุมตําแหนงงานท่ีมากกวา ACCSTP กําหนดไว  

ดังนั้น ในระยะตอไป หนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานนี้จึงควรเปนกระทรวงแรงงาน (กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน) โดยรวมมือประสานงานกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาอยางใกลชิด 

7.4.4 การศึกษาเปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงาน (เชิงปริมาณ) เปนการศึกษาตลาดแรงงาน
ใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียว ท้ังดานความตองการแรงงานไทยในตลาดอาเซียน อุปทาน
แรงงานดานนี้จากประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน การเคล่ือนยายแรงงานใน 32 ตําแหนงงานใน
สาขาทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาแรงงานแบบยึดความตองการเปนหลัก (demand 
driven)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ-คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคน
ในระดับชาต ิกระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. ทําการศึกษาโดยอาจรวมมือกับหรือวาจางใหนักวิจัย
อาชีพทําการศึกษาโดยผานการกล่ันกรองของ กพร.ปช. 

7.4.5 การเตรียมการพัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขา
ทองเท่ียวในดานตางๆ ไดแก งานเอกสารและวิชาการ (รวมท้ังหลักสูตรและมาตรฐานสมรรถะกําลัง
แรงงานไทย)  ครุภัณฑ และ บุคลากรตลอดจนงบประมาณ ซ่ึงในสวนนี้อาจรวมถึงการประเมิน
ศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาฝมือแรงงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยเปรียบเทียบกับความ
ตองการการพัฒนาฝมือ การเตรียมความพรอมในดานตางๆ รวมท้ังระบบขอมูลผูไดรับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและตําแหนงงานในสาขาบริการทองเที่ยว ซ่ึงกําหนดไวใน MRA ดวย 

ท้ังนี้ในสวนของการเตรียมพัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานจะตองมีการจัดทํากรอบความ
รวมมือเฉพาะกิจในสวนนี้กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในรายละเอียด
มากขึ้นอีกลําดับหนึ่ง 

7.4.5.1 การจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมใหกับกําลังแรงงานสาขาที่พัก 
การจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมใหกับกําลังแรงงานในสาขาท่ีพักและการเดินทางทองเท่ียว

นั้น ผลจากการประชุมระดมสมองผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมท่ีเกี่ยวของเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกําลังแรงงานในสาขาท่ีพักพบวา การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน
ในสาขาท่ีพัก ควรแบงออกเปน 2 สวนคือ การเตรียมคนท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานในสาขาโรงแรม 
และการฝกอบรมกําลังแรงงานสาขาโรงแรมท่ีอยูในตลาดแรงงานแลว ซ่ึงประเด็นหลักท่ีควรเนนใน
หลักสูตรและหนวยงานท่ีควรมีบทบาทรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมคือ 

ก. การเตรียมคนท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน (หรือแรงงานใหม) ในสาขาโรงแรม 
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ปจจุบัน มีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเปดหลักสูตรเกี่ยวกับการโรงแรมและการ
ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก (ตารางท่ี 7.1) แตเนื่องจากงานบริการเปนงานท่ีตองพบปะผูคนหลากหลาย 
การออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมจึงทําไดเพียงการใหความรูในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางาน
ในแตละตําแหนง แตส่ิงสําคัญคือ การถายทอดประสบการณจากสภาพปญหาท่ีผูปฏิบัติงานอาจ
ประสบในการทํางานจริง ดังนั้น การเตรียมคนท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานในสาขาโรงแรม จึงควร
เนนหนักในเรื่องการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูงานจากประสบการตรงดวยการฝกงานอยางตอเนื่อง และ
การรวมมือระหวางภาครัฐกับผูแทนจากสมาพันธโรงแรมใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทถายทอด
ความรูและประสบการณจริงจากการทํางานของมืออาชีพสูกําลังแรงงานในสถาบันการศึกษา ดังนี ้

ประการท่ีหนึ่ง หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) ควรกําหนดใหนักศึกษา
หลักสูตรการโรงแรมตองมีการฝกงานสมํ่าเสมอตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 เพ่ือใหเรียนรูงานหลากหลาย
ตําแหนงในโรงแรม หรือจัดหลักสูตรใหมีการฝกงานควบคูไปกับการเรียน (Dual Vocational 
Training) เชน นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีเรียนสาขาการโรงแรมในระดับ ปวช. การเรียนการสอนในปแรก
จะเนนเรียนทฤษฎีปูพ้ืนทุกตําแหนงงาน พอขึ้นปท่ีสอง นักเรียนจะเริ่มทํางานจริง สัปดาหหนึ่งทํางาน 
4 วัน เรียนทฤษฎี 2 วัน หยุด 1 วัน โดยไดเงินเดือนจากการทํางานดวย โดยหลักสูตรดังกลาว ภาครัฐ
ควรมีบทบาทสงเสริมดวยการหาแหลงฝกงานในโรงแรมให เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเขาสูชีวิตการ
ทํางานโรงแรมจริงๆ ซ่ึงตองพบปะกับผูคนหลากหลาย ตองแกปญหาเฉพาะหนามากกวาการใชทฤษฎี 

ประการท่ีสอง การเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษาใหถูกกลุมเปาหมาย 
เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีปรากฎในตลาดแรงงานสาขาโรงแรมพบวา นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีสาขา
โรงแรมมักจะไมเขามาทํางานในบางตําแหนงท่ีขาดแคลน แตนักศึกษาสวนใหญท่ีจบการศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือนักศึกษาท่ีมาจากตางจังหวัด มักจะมีความอดทนสูง และยังเขามาทํางานใน
ตําแหนงท่ีขาดแคลนอยู เชน พนักงานยกกระเปา (Bell Boy) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 
พนักงานแมบาน (House keeping) พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) พนักงานทําความสะอาด 
(Public Area Cleaner) พนักงานบริกร (Waiter) ดังนั้น การเตรียมคนและการฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงาน จึงควรเนนการพัฒนาคนใหถูกกลุม และสงเสริมบทบาทของสมาพันธโรงแรม
ใหมีการรวมตัวกันจัดฝกอบรม เนื่องจากผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลท่ีเขารวมประชุมระดมสมองได
สะทอนคุณภาพของแรงงานในสาขาโรงแรมวา นักศึกษาท่ีเรียนจบการโรงแรมมา รูแตทฤษฎี แต
ในทางปฏิบัติไมคอยรู สวนหนึ่งเปนเพราะครูอาจารยท่ีสอนในสถาบันการศึกษามักไมมีประสบการณ
โดยตรง รูแตทฤษฎี ไมรูปญหาและทางแกในทางปฏิบัติ จึงควรสงเสริมใหสมาพันธโรงแรมมีการ
รวมตัวกันจัดฝกอบรม เพราะในแตละตําแหนงงานมีจุดท่ีตองเนนตางกัน ตองใหผูท่ีทําหนาท่ีนั้นเปน
ผูฝกอบรมให เชน สมาคมเครื่องดื่ม มีการรวมตัวกันฝกอบรมและมีการจัดการแขงขัน เชน บารเทน
เดอร เพ่ือยกระดับพัฒนาบุคลากร 
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ประการท่ีสาม เนื่องจากผูเขามาใชบริการโรงแรมในไทยสวนใหญเปนผูมาจากตางประเทศ 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร เชน ภาษาอังกฤษ  จึงเปนทักษะสําคัญ ซ่ึงการฝกทักษะภาษาจําเปนตองไดรับการ
ฝกฝน ส่ังสมมาตั้งแตเด็ก การคาดหวังวาจะฝกอบรมภาษาในชวงใกลเรียนจบหรือเม่ือเรียนจบเขาสู
ตลาดการทํางานแลวเปนส่ิงท่ีมีประสิทธิผลนอย ในสภาวะโลกาภิวัฒนท่ีการส่ือสารในโลกกวางขวาง
ขึ้น รวมถึงการแขงขันในดานเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศเขมขนขึ้นนี้ รัฐบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรในกระทรวงศึกษาธิการ จําเปนตองลงทุนเพ่ือมุงเนนเรื่องการเพ่ิม
ทักษะในการส่ือสารสากลใหกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา เชน การใชตําราเรียนในบางวิชา
เปนภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักเรียนไดคุนเคยกับการอานภาษาอังกฤษ การจางชาวตางประเทศท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม (Native speaker) มาสอนในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมขึ้น เปนตน 
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ตารางที่ 7.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานการโรงแรมและทองเที่ยว ป 2550 จําแนกตามสถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 

1. มหาวิทยาลัยในกํากับ 
1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 2 
1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม 29 
1.3 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการทองเท่ียว บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 45 
      การจัดการโรงแรม 35 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 2 
1.4 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สํานักวิชาการจัดการ การจัดการบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 1 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 111 
1.5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 65 

มหาวิทยาลัยในกํากับ รวม    290 
2. มหาวิทยาลัยรัฐ เดิม 
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน คณะมนษุยศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การเดินทางและทองเท่ียว 24 
      การโรงแรม 27 
2.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 61 
2.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 148 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม 74 

2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 60 

2.5 มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 75 
      การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 106 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 3 
  วิทยาเขตหนองคาย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 63 
2.6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเท่ียว 83 
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 86 
      การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียวนานาชาติ 13 
  วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 49 

2.7 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
สํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเท่ียว 142 

2.8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวและโรงแรม 243 
2.9 มหาวิทยาลัยแมโจ คณะพัฒนาการทองเท่ียว ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 38 
      การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการจัดการภาคบริการ 1 
2.10 มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติแพร วิทยาเขตแพร ศิลปศาสตรบัณฑิต การเดินทางและทองเท่ียว 26 
      การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 4 
2.11 มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเท่ียว 68 
2.12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 37 
  วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการจัดการภาคบริการ 105 
2.13 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม 23 
2.14 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 113 

2.15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภเูก็ต คณะอุตสาหกรรมบริการ 
การบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 16 

    บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม 130 
2.16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและภัตตาคาร 57 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 69 
2.17 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 35 

มหาวิทยาลัยรัฐ เดิม รวม    1,979 
3. มหาวิทยาลัยรัฐ ใหม 
3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 19 
      การโรงแรม 271 
3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 30 
      การโรงแรม 36 
3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 37 
     การโรงแรม 37 

  
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม 30 

3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วิทยาเขต
เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร การบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเท่ียว 11 
3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วิทยาเขต
ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 12 
3.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วิทยาเขต
ภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 32 
  คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 21 
3.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
ภาคใต  จังหวัดสงขลา คณะศิลปศาสตรประยุกต ศิลปศาสตรบัณฑิต HOTEL & RESTAURANT MANAGEMENT 1 
      การทองเท่ียว 35 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
      การโรงแรม 44 
3.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตรประยุกต ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวและการโรงแรม 22 
3.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ภาคสุรินทร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 4 
      การทองเท่ียวและโรงแรม 1 
  คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 3 
3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 6 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจทองเท่ียว) 38 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจโรงแรม) 26 
3.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 33 
3.12มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3 
      อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว 78 
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 
3.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม 38 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว 95 
    อนุปริญญาศิลปศาสตร ธุรกิจการโรงแรม 29 
3.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 124 
  คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 
3.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวและโรงแรม 1 
      อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 
3.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 7 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจทองเท่ียว) 48 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจโรงแรม) 21 
  คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 6 
3.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 7 
3.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม 58 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 63 
3.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 43 
3.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 178 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจทองเท่ียว) 87 
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 
3.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 49 
3.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจทองเท่ียว) 36 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจโรงแรม) 33 
3.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 
  คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 20 
3.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 5 
3.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจทองเท่ียว) 59 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 
3.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 25 
3.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 219 
    อนุปริญญาศิลปศาสตร อุตสาหกรรมทองเท่ียว 72 
3.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 50 
3.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 5 
3.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 45 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
3.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 43 
3.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คณะวิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 1 
      การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 1 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 37 
3.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 
3.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 49 
3.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 37 
3.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 1 
  คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1482 
3.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 66 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว 197 
  วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 13 
3.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธาน ี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 73 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว (แขนงธุรกิจการบิน) 157 
  วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 146 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว (แขนงธุรกิจการบิน) 1 
3.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ 18 
      อุตสาหกรรมทองเท่ียว 5 
3.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 52 
3.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 19 
3.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเท่ียว 82 
    อนุปริญญาศิลปศาสตร ธุรกิจการทองเท่ียว 4 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
มหาวิทยาลัยรัฐ ใหม รวม    4,747 

4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
4.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียวและการโรงแรม 402 
  วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 22 
4.2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการทองเท่ียว 268 

4.3 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
คณะศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 5 

4.4 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 2 
  คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 56 
4.5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 1 
      การจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 
      การทองเท่ียวและการโรงแรม 8 
      การทองเท่ียวและโรงแรม 167 
4.6 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 7 
4.7 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 126 
4.8 มหาวิทยาลัยโยนก คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 15 

4.9 มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ
บริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ 91 

4.10 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 169 
4.11 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 3 
4.12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 338 
  วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม 9 
4.13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะศลิปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 14 
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สถาบัน คณะ หลักสูตร สาขาวิชา คน 
4.14 มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียวนานาชาติ 41 
  คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเท่ียว 193 
4.15 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 174 
4.16 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 25 
4.17 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 11 
      การจัดการโรงแรม 20 
  บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 15 
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 1 
4.18 วิทยาลัยดุสิตธาน ี คณะอุตสาหกรรมบริการ การบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 1 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว 15 
      การจัดการโรงแรม 57 
4.19 วิทยาลัยตาป คณะศิลปศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 4 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว 14 
4.20 วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 19 
      การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 14 
      การทองเท่ียวและการโรงแรม 5 

    
อนุปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 1 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวม    2,315 
รวมทั้งหมด 9,331 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สารสนเทศอุดมศึกษา  http://www.info.mua.go.th/information/ 
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ข. การฝกอบรมกําลังแรงงานสาขาโรงแรมท่ีอยูในตลาดแรงงานแลว 
ผูแทนจากสมาคมโรงแรมตางๆ มารวมประชุมระดมสมองไดใหความเห็นวา การฝกอบรมเพ่ือ

ยกระดับฝมือแรงงานในภาคโรงแรมนัน้ ควรเนนไปท่ีโรงแรมระดับ 2-3 ดาว เพราะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
มักจะมีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีตองใชจริงในการทํางานใหพนักงานอยูสมํ่าเสมออยูแลว เนื่องจาก
มาตรฐานของโรงแรมแตละแหง แตละระดับ 1-5 ดาวมีความตองการแรงงานทักษะแตกตางกัน เชน การ
ทํางาน ทักษะ ความพิถีพิถัน ตางกัน การพัฒนาศักยภาพแรงงานจึงตองพิจารณาควรทําควบคูไปกับการทํา
มาตรฐานของโรงแรมใหสอดคลองกันดวย ดังนั้น งานการฝกอบรมสําหรับกําลังแรงงานท่ีอยูในโรงแรมระดับ 
2-3 ดาว หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ควรชวยเหลือการจัดฝกอบรมให
พนักงานในโรงแรมระดับ 2-3 ดาว โดยรวมกับสมาพันธโรงแรมจัดทํามาตรฐานของโรงแรม และหลักสูตร
การฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงาน รวมถึงการออกใบรับรองการฝกอบรมใหวาผานมาตรฐาน  

7.4.5.2 การจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมใหกับกําลังแรงงานสาขาการเดินทางทองเที่ยว 
หากพิจารณาตําแหนงงานในสาขาการเดินทางทองเท่ียวท่ีระบุอยูในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากร

ท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: 
ACCSTP) และมาตรฐานสมรรถนะแรงงาน (Competency standard) ของกําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว
ของประเทศไทย (ตารางท่ี 7.2) ท่ีดําเนินการจัดทําโดย คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงานแลวจะพบวา สวนใหญเปนตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติงานในสํานักงาน เชน ฝายตั๋ว ฝาย
บัญชี ซ่ึงทักษะท่ีใชในการทํางานของตําแหนงงานเหลานี้สามารถประยุกตใชกับงานในธุรกิจอ่ืนได ทําให
ผูประกอบการบริษัททัวรและทองเท่ียวท่ีเขารวมประชุมระดมสมองไดสะทอนประเด็นปญหาการถูกแยงตัว
พนักงานไปทํางานในสายงานเดียวกันในธุรกิจประเภทอ่ืน 

อยางไรก็ดี ในบางตําแหนงงานท่ีเปนผูใหบริการหรือคําแนะนํากับนักทองเท่ียว เชน ผูแนะนําการ
เดินทาง (Travel Consultant) ผูจัดการฝายทองเท่ียว (Tour Manager) มีความจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา
ยกระดับ โดยจําแนกเปนกรณีดังตอไปนี้  

 กรณีการพัฒนากําลังแรงงานเพ่ือรองรับตลาดคนไทยเที่ยวไทย ซ่ึงเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมี
จํานวนมาก การฝกอบรมดานภาษาจะไมใชประเด็นสําคัญ แตตองฝกอบรมเพ่ิมความรูเรื่อง
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ใหมีความเช่ียวชาญในเรื่องขอมูลเหลานี้โดยหนวยงานของรัฐท่ีมี
หนาท่ีจัดทําหลักสูตรการเรียนสาขาการทองเท่ียวรวมกับสมาพันธธุรกิจทองเท่ียวจัด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในธุรกิจการทองเท่ียว 

หนวยงานรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาพันธธุรกิจทองเท่ียว คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
แหงชาต ิ(NTBP)  
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ตารางที่ 7.2 ตําแหนงงานสาขาการเดินทางที่กําหนดในมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียนและไทย 
ACCSTP อาเซียน มาตรฐานสมรรถนะของไทย 

สาขาการเดินทาง (Travel Services) 
1. ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies) 4 ตําแหนง 
    1.1 ผูจัดการท่ัวไป (General Manager) 
    1.2 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (Assistant General Manager) 
    1.3 หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel 
Consultant) 
    1.4 ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) 

 สาขาการเดินทาง (Travel Services) 
1. ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies) 8 ตําแหนง 
    1.1 General Manager 
    1.2  Assistant General Manager 
    1.3 Senior Travel Consultant (Advisor)  
    1.4 Senior Ticketing Officer 
    1.5 Senior Reservations Officer 
    1.6 Travel Consultant (Advisor) 
    1.7 Reservations Officer 
    1.8 Ticketing Officer 

2.  บริษัททัวร (Tour operation) 5 ตําแหนง 
    2.1  ผูจัดการธรุกิจ (Product Manager) 
    2.2  ผูจัดการฝายขายและการตลาด (Sales and 
Marketing Manager) 
    2.3  ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager) 
    2.4  ผูจัดการฝายต๋ัว (Ticketing Manager) 
    2.5  ผูจัดการฝายทองเท่ียว (Tour Manager) 

2.  บริษัททัวร (Tour operation) 16 ตําแหนง 
    2.1  Credit Manager 
    2.2  Sales and Marketing Manager 
    2.3  Operations Manager 
    2.4 Tour Manager 
    2.5  Ticketing Manager 
    2.6 Reservations Manager 
    2.7 Operations Supervisor 
    2.8 Ticketing Supervisor 
    2.9 Reservations Supervisor 
    2.10 Sales and Marketing Officer 2 
    2.11 Operation Officer 2 
    2.12 Ticketing Officer 2 
    2.13 Reservations Officer 2 
    2.14 Operation Officer 1 
    2.15 Ticketing Officer 1 
    2.16 Reservations Officer 1 

ที่มา : ACCSTP และมาตรฐานสมรรถนะของไทยที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

 
 กรณีการพัฒนากําลังแรงงานไทยเพ่ือรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีอาเซียน ในกรณีนี้

ความสามารถในการส่ือสารดานภาษามีความสําคัญมาก ไมเพียงเฉพาะภาษาอังกฤษแต
เนื่องจากการเปดเสรีในตลาดทองเท่ียวอาเซียน ซ่ึงมีหลากหลายภาษา ก็ควรตองมีการเตรียม
ความพรอมใหกําลังแรงงานในสาขาทองเท่ียว ตองรูภาษาอ่ืนท่ีใชในประเทศอาเซียนดวย การ
พัฒนาภาษากับบุคลากรไทยมีความสําคัญมากสําหรับวิชาชีพนี้ นอกจากนี้ยังตองอบรมให



 10
1 

ความรูเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานและภูมิหลังของประเทศปลายทางท่ีกําลังแรงงานไทยจะไป
ทํางานดวย โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนท่ีมีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รัฐ
จําเปนตองสงเสริมสนับสนุนดานความรูดังกลาว 

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมกับ สมาพันธธุรกิจ
ทองเท่ียว คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาต ิ(NTBP) 

 กรณีบริษัททัวร เนื่องจากอิทธิพลของอินเตอรเน็ต เชน การขายตั๋วเครื่องบินแบบ e-ticket มี
ผลกระทบตอรายไดจากการขายตั๋วเครื่องบินของบริษัทเหลานี้ ประกอบกับการท่ีขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการเดินทางทองเท่ียวแพรหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหคนในประเทศเดินทาง
ทองเท่ียวไดเอง ทําใหแนวโนมของธุรกิจนี้ในอนาคตไมสดใสนัก ลูกคาไมตองใชบริการผาน
บริษัทนายหนา ดังนั้น หากรัฐจะชวยเหลือธุรกิจนี้จึงควรมุงเนนไปในดานการแนวทางพัฒนา
ธุรกิจ เพ่ือใหสามารถอยูรอดไดภายใตการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและส่ือสารยุคปจจุบัน
มากกวาการลงทุนในการฝกอบรมกับบุคลากรในสวนนี้   
หนวยงานที่รับผิดชอบ-โดยรวมหรือศูนยกลางไดแก กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือ

แรงงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาต)ิ โดยรวมมือกับ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ดานหลักสูตรและมาตรฐานสมรรถนะแรงงานฯและการประสานงานกับ
อาเซียน) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) (ดาน
หลักสูตรและบุคลากรการพัฒนากําลังแรงงาน) สถาบันเอกชน (ดานการเตรียมหลักสูตรและผูเขารับการพัฒนา
ฝมือ) 

นอกจากนั้นแลว ตาม MRA ไดระบุหนาท่ีของคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ 
(NTBP) และ คณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ATPMC) วามีหนาท่ี “พัฒนา 
กํากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของ
บุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals 
(ACCSTP) และ Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)” แตมิไดมีการกําหนดกลไกในการพัฒนา
สมรรถนะกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียวท่ีชัดเจนไว  กระทรวงแรงงานโดยความ
รวมมือกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจึงควรหารือกันเพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีดานนี้ใหชัดเจน 

สําหรับในเรื่องระบบขอมูลผูไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและตําแหนงงานในสาขา
บริการทองเท่ียว MRA กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The 
Tourism Professional Certification Board: TPCB) ทําหนาท่ีพัฒนาและดูแลระบบฐานขอมูล (Web-based) การ
ขึ้นทะเบียนผูไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและฐานขอมูลตําแหนงวางในสาขาบริการทองเท่ียว 
(ASEAN Tourism  Professional Registration System: ATPRS) ปจจุบันยังรอการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ 
อยางไรก็ดี ในการดําเนินงานจัดทําระบบฐานขอมูลควรมีการเช่ือมโยงกับกรมจัดหางาน เนื่องจากเปน
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ฐานขอมูลตลาดแรงงานโดยรวม มีบุคลากรและเครือขายตลาดแรงงานในประเทศ ทําหนาท่ีดานแรงงานตาง
ดาวตลอดจนมีฑูตแรงงานอยูแลว โดยอาจตั้งเปนกลุมงาน ASEAN Tourism Professional Registration System: 
ATPRS ขึ้น แตเจาหนาท่ีในกลุมนี้ควรมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษคอนขางดี เนื่องจากตองประสานงานดาน
ตางประเทศ 

7.4.6 การเตรียมการทดสอบสมรรถนะในดานดังกลาว ซ่ึงสวนใหญไดแกวิธีการทดสอบ 
และขอสอบ อุปกรณและบุคลากร ตลอดจนงบประมาณ ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของผลผลิตในขอ 7.4.5 
ถึงแมวากระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) จะมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานอยูแลว แต
หลักสูตรใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียวตามสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานอาเซียนยังมีส่ิงท่ีตองเตรียมการ
เพ่ิมเติมอีก 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ - ตาม MRA เร่ืองนี้เปนหนาท่ีของคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงชาติ (National Tourism Professional Board: NTPB) ท่ีมีหนาท่ี “สรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ี
จําเปนตอการดําเนินการตามขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน” โดยความรวมมือ
ของ คณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Tourism Professional 
Monitoring Committee: ATPMC) ท้ังนี้ NTPB อาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB) ทําหนาท่ี “ประเมินคุณสมบัติและ/หรือ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวใน ACCSTP” 

7.4.7 การพัฒนาฝมือแรงงานหรือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว
หมายถึงการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานจริงตลอดจนการประสานงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือลดความ
ซํ้าซอนและการสูญเปลาของทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ – กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนหนวยงานหลักโดย
ความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา) และสมาคมการทองเท่ียวของภาคเอกชนโดยมีการกระจายงานและความรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

7.4.8 การแตงตั้งกรรมการตาม MRA ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงชาติ (National Tourism Professional Board: NTPB) และคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB) 

เนื่องจาก MRA on Tourism Professionals จะมีผลสมบูรณตอเม่ือโครงสรางภายในของแต
ละประเทศท่ีรับผิดชอบในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพไดจัดตั้งและปฏิบัติงานได ซ่ึงโครงสราง
สําคัญคือ  

ก) การจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ (NTPB)  
ข) คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (TPCB) 
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ค) การจัดทําหลักสูตรการทองเท่ียวแหงอาเซียนสําหรับ 32 ตําแหนงงานใน 
6 สาขาวิชาแลวเสร็จและสามารถนําไปใชได (ASEAN Common Tourism 
Curricula) 

ง) การจัดเทียบมาตรฐานสมรรถนะผูประกอบอาชีพทองเท่ียวใน 32 
ตําแหนงงาน 6 สาขาวิชา (ASEAN Common Competency Standard) และ 

จ) การจัดระบบบันทึกขอมูลผูไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียน
และตําแหนงงานวางในสาขาบริการทองเท่ียว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ- ในปจจุบันเรื่อง MRA และการลงนามใน MRA ยังเปนความ
รับผิดชอบของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) ดังนั้น กก. จึงควรเปนผูประสานงานกับกระทรวงแรงงาน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําเรื่องจัดตั้งคณะกรรมการชุดท่ีเหลือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงนาม
อนุมัติ   

7.4.9 การรับรองสมรรถนะกําลังแรงงานใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียว ซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงการเตรียมองคกรปฏิบัติงานรับรองมาตรฐานสมรรถนะและการปฏิบัติหนาท่ีรับรองสมรรถนะฯ (การ
จัดระบบขอมูลผูไดรบัการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและตําแหนงงานวางในสาขาบริการทองเท่ียว
อาจจะกระทําในขั้นตอนนี้ได ขึ้นอยูกับความพรอม) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ – ตาม MRA การรับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทองเท่ียวเปน
หนาท่ีของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: 
TPCB)  แตปจจุบันกระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนผูรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานอยูแลวจึง
เปนเรื่องท่ีควรพิจารณาโดยเร็ววาจะทําอยางไรตอไป  ท้ังนี้หากตองปฏิบัติตาม MRA รัฐบาลก็ควรจัดตั้ง TPCB 
โดยเร็วโดยอาจใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการดังกลาว  ซ่ึงหากมี
ความจําเปนตองแกไข MRA ก็อาจจะกระทําไดโดยใหนําเสนอในระดับเจาหนาท่ีอาวุโส (Heads of National 
Tourism Organizations)  พิจารณาแลวขอความเห็นชอบในระดับรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Tourism 
Ministers) เพ่ือขอปรับปรุงแกไขหรือขอยกเลิกไดโดยไมตองนํากลับไปขออนุมัติรัฐบาลในระดับอ่ืนๆอีก 
(ASEAN National Tourism Organizations Meeting, Manila, Philippines, 5-10 July 2008) 

7.4.10 การลงนามใน MRA ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยยังไมไดลงนามในขณะท่ีประเทศ
อาเซียนอ่ืน 9 ประเทศไดลงนามไปแลวเม่ือป 2552 ท่ีประเทศเวียดนาม  ท้ังนี้รัฐมนตรีผูมีหนาท่ีลงนามใน
กรณีของประเทศไทยคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  (พ.ศ. 2551 นายวีระศักดิ์ โควสุ
รัตน) 

นอกจากนี้ยังมีพันธกิจท่ีเกี่ยวของกับการลงนาม MRA คือ การประชาสัมพันธขอตกลง
ยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
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Arrangement on Tourism Professionals) และแผนงานการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนง
งานในสาขาการทองเท่ียวภายใตขอตกลงอาเซียน เพ่ือใหเกิดความรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทย อันจะนําไปสูความรวมมือท้ังในภาครัฐ และเอกชน เพ่ือยกระดับศักยภาพของ
กําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ- MRA และการลงนามใน MRA ยังเปนความรับผิดชอบของกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา (กก.) ดังนั้น กก. จึงควรเปนผูประสานงานกับกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือทําเรื่อง MRA เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 
ตอไป 

7.5 แนวทางดําเนินการ:แผนงานหรือกําหนดการ 
 เปนขอเสนอเบ้ืองตนกวางๆตามปงบประมาณ ซ่ึงตามโครงการนี้จะเนนเนื้องานภายในปงบประมาณ 

2553-2555 เทานั้นดังแนวทางในตารางท่ี 7.3 
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ตารางที่ 7.3 แผนงานกรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงาน 

ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน กรรมการ/อนุกรรมการ 

โครงการศึกษากรอบ1/ 
กรอบความรวมมือ/ 
ขอมูลเบื้องตน 

 กําหนดเปาหมายเบื้องตนในการพัฒนากําลังแรงงาน 

   สรางกรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 32ในตําแหนงงานในป        
2553-2555 

 เสนอ Roadmap การพัฒนาคนของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

กร2 / กพร3 

SWOT-กําลังแรงงานทองเที่ยว  วิเคราะห SWOT กําลังแรงงานดานการทองเที่ยวที่ไดจากการประชุมผูเกี่ยวของ กร/กพร 

 
อนุวิเคราะหฯ4/ กพร.ปช.5/ TDRI6 

ป 2
55

3 

การเตรียมการมาตรฐานสมรรถนะ
กําลังแรงงานไทยสาขาทองเที่ยว 

 ติดตามความคืบหนาของการเตรียมการดังกลาวจนถึงปจจุบัน กร/กก7/เอกชน 
 

กก .ส ง เ ส ริ มการพัฒนาฝ มื อแ รงงานฯ 8/           
อนุพิจารณาสมรรถนะฯ9/ 

ศึกษาเป าหมายการพัฒนาฝมื อ
แรงงาน 

 ศึกษาอุปสงคอุปทานแรงงาน ใน 32 ตําแหนงงานสาขาทองเที่ยวและการเคล่ือนยายแรงงาน 
เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนาแรงงานแบบยึดความตองการเปนหลัก กร อนุวิเคราะหฯ/กพร.ปช./ 

เตรียมการพัฒนา/ระบบขอมูล 
 เตรียมมาตรฐานสมรรถนะและหลักสูตร รวมถึงครุภัณฑ บุคลากรและงบประมาณ 

 ระบบขอมูลผูไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและตําแหนงงาน 
กร/กพร/กก/ศธ10/เอกชน 
 

อนุวิเคราะหฯ 

การแตงต้ังคณะกรรมการASEAN  จัดต้ัง NTPB11/ TPCB12 กก/กร กพร.ปช. 

ป 2
55

4 

การลงนามMRA/ประชาสัมพันธ  ประชาสัมพันธขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว กก/กร เสนอ  ครม  ในป ? 

เตรียมการทดสอบสมรรถนะ  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการทดสอบและ ขอสอบ อุปกรณ บุคลากร งบประมาณ กร/ กพร NTPB/ TPCB 

ป 2
55

5 

การพัฒนาฝมิอ  ยกระดับฝมือใหผูที่ทํางานอยูแลว/ฝกอบรมใหผูที่อยูในสถาบันการศึกษา กพร/ศธ/ สมาคมเอกชน14 กก.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานฯ 

การรับรองสมรรถนะ       เตรียมองคกรรับรองสมรรถนะและจัดระบบขอมูลกําลังแรงงานที่ผานการทดสอบ กร/ กพร TPCB 

ป 2
55

6 

การติดตามประเมินผล 
 แผนการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานใน

สาขาการทองเที่ยว กร NTPB/ ATPMC 

ที่มา : คณะผูวิจัย
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หมายเหตุ : คํายอประกอบตารางที่ 7.3 
1. โครงการศึกษากรอบฯ = โครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานภายใต

ขอตกลงอาเซียน 
2. กร = กระทรวงแรงงาน 
3. กพร = กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
4. อนุวิเคราะหฯ = คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาต ิ
5. กพร. ปช. = คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝกอาชีพแหงชาต ิ
6. TDRI = มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
7. กก = กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
8. กก.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน = คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
9. อนุพิจารณาสมรรถนะ = คณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากลแตงตั้งโดย

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
10. ศธ = กระทรวงศึกษาธิการ 
11. NTPB = National Tourism Professional Board (ภายใต MRA) 
12. TPCB = The Tourism Professional Certification Board (ภายใต MRA) 
13. ATPMC = ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ภายใต MRA) 
14. สมาคมเอกชน = สมาคมเอกชนที่เกี่ยวของกับที่พักและการเดินทางทองเที่ยว 

7.6  การติดตามประเมินผล  
หมายถึงแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 

ตําแหนงในสาขาการทองเท่ียว (Tourism Professionals) ภายใตขอตกลงอาเซียน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ- ตาม MRA หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีติดตามผลการยกระดับ

สมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบ
วิชาชีพทองเท่ียว ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) 
และ Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)ไดแก คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
แหงชาติ (NTPB) และคณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ATPMC) 

7.7 การประสานงานและบูรณาการ 
แมไทยยังไมไดลงนามในขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว

แหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) แตจากการทํางาน
ท่ีแข็งขันของหนวยงานราชการไทยท่ีเกี่ยวของ คือ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวง
แรงงาน ทําใหมีการดําเนินการในงานเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานสมรรถนะและการจัดทําหลักสูตร
การฝกอบรมแลวดังนี ้
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7.7.1 การดําเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ในฐานะหนวยงานท่ีเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทําให

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีความรู ความเขาใจ และวางแผนงานในการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานภายใตขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 
นอกจากบทบาทในการเปนผูแทนจากไทยเขารวมประชุมในคณะทํางานดานทองเท่ียวแหงอาเซียน
แลว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬายังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี ้

 การตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวแหงชาต ิ

 มีความพยายามจะตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ (National 
Tourism Professional Board: NTPB) โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวและ
วิชาชีพท่ีพักจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 22 คน มีปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปน
ประธาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว (Human Resource Development 
:HRD)  จํานวน 29 คน ทําหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ACCSTP แตการตั้ง
คณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาวยังไมสมบูรณ อยูระหวางการดําเนินการ 

 การจัดทําแผนการพัฒนาส่ือและแผนการฝกอบรม โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
รวมกับสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในหลักสูตรการโรงแรมและทองเท่ียว ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วิทยาลัยดุสิตธานี ท้ังนี้ในงบประมาณป 2553 ไดมี
การจัดทําส่ือเอกสารประกอบหลักสูตรการฝกอบรม 3 หลักสูตรคือ ตําแหนง Telephone operatorใน
กลุมสาขา Front office ตําแหนง Baker ในสาขา Food production และตําแหนง Tour manager ในสาขา 
Tour operation นอกจากนี้ยังมีการจัดทําหลักสูตรและการฝกอบรมวิทยากร (แมไก) ใน 3 ตําแหนง
งานคือ Bell boy, Butcher และ Ticketing manager โดยมีแผนเชิญผูแทนคณะทํางาน ASEAN MRA 
มารวมสังเกตการณและรับรองการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรระดับอาเซียนดวย19 

 การดําเนินการโครงการ ASEAN MRA สัญจร (ASEAN MRA MOBILE MISSION) 
โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับขอตกลง MRA ของ
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียนและรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ โดยในป 2552 ไดจัด
ในจังหวัดชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต   

                                                        
19 เรียบเรียงจากเอกสารระเบียบวาระการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร MRA ป 2553 คร้ังที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 24 
มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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7.7.2 การดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
เนื่องจากการพัฒนาฝมือแรงงานเปนพันธกิจสําคัญของกระทรวงแรงงาน ทําใหกระทรวง

แรงงานไดมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 
ตําแหนงงานภายใตขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน ดังนี้ 

 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
สมรรถนะของบุคลากรดานการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล ในกลุมอาชีพตางๆ ไดแก กลุมพนักงาน
ตอนรับสวนหนา (Front Office) กลุมแมบานโรงแรม (House Keeping) กลุมอาหาร (Food Production) 
กลุมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) กลุมธุรกิจการทองเท่ียวและ
บริษัททองเท่ียว (Tour operation and Travel Agencies) ในปพ.ศ.2550  เพ่ือใหดําเนินการพิจารณา
กําหนดสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรดานการทองเท่ียวเสนอใหคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน 

 สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยี กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดทําโครงการการ
พัฒนาหลักสูตรดานการทองเท่ียวตามมาตรฐานสมรรถนะ (Competency standard) โดยไดตั้ง
คณะอนุกรรมการการพัฒนาหลักสูตรภายใตคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือจะ
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีจัดทําขึ้นตามสมรรถนะ (competency) ท่ีกําหนด
ขึ้น เพ่ือนําไปใชประโยชนในการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน 

7.7.3 การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ
แหงชาติ (กพร.ปช.) 

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ซ่ึงมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนรองประธาน และมีปลัดกระทรวง
และผูบริหารหนวยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแรงงาน เชน ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนมีกรรมการ
จากผูแทนสภาองคการนายจางและผูแทนสภาองคการลูกจาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมเปน
คณะกรรมการ กพร.ปช. โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

 กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพของผูอยู
ในกําลังแรงงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางระบบการศึกษากับระบบพัฒนากําลัง
แรงงานใหมีความสัมพันธสอดคลองกับนโยบายรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 ประสานนโยบาย แผนการพัฒนาฝมือแรงงาน และแผนการฝกอาชีพของทุกหนวยงาน ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือความเปนเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ขจัดความซํ้าซอนและความส้ินเปลือง 

จากพันธกิจและงานท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในสาขาการ
ทองเท่ียวของไทยท่ีกลาวในหัวขอ 7.4-7.5 นั้น เม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในหัวขอ 7.7.1-
7.7.2  พบวา 

 มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานสาขาทองเท่ียวบางหนวยงาน
ท่ียังไมไดเขารวมกระบวนการในการพัฒนากําลังคนในภาคสาขาทองเท่ียว เชน กระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานในกํากับท่ีดูแลเรื่องหลักสูตรการโรงแรมและทองเท่ียว สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน  

 งานการจัดทําหลักสูตรสําหรับฝกอบรมมีหนวยงานท่ีดําเนินการอยูในขณะนี้  2 
กระทรวงคือ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ดูหัวขอ 7.7.1) และ กระทรวงแรงงาน (ดูหัวขอ 
7.7.2) ซ่ึงท้ังสองกระทรวงตางมีความเกี่ยวของกับการพัฒนากําลังแรงงานในสาขาทองเท่ียว แต
การจัดทําหลักสูตรสําหรับฝกอบรมควรมีเอกภาพ และมาจากการประสานงานและบูรณาการการ
จัดทําหลักสูตร รวมถึงการฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงานท่ีสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังระบบ 
จึงควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากขึ้น เพ่ือความเปนเอกภาพ ลดความ
ซํ้าซอนของงานและงบประมาณ 

สาเหตุท่ีทําใหบางหนวยงานยังไมไดเขารวมกระบวนการในการพัฒนากําลังคนในภาคสาขา
ทองเท่ียวหรือการท่ีบางหนวยงานดําเนินการในงานท่ีซํ้าซอนกันอาจเกิดจากการท่ีประเทศไทยยัง
ไมไดลงนามในขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน ทําใหขาดความชัดเจนใน
เรื่องของหนวยงานเจาภาพ แผนงาน การประสานงาน รวมไปถึงการจัดทํางบประมาณเพ่ือดําเนินการ 
จึงจําเปนท่ีหนวยงานดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ควรนําเสนอประเด็น
ดังกลาวตอ กพร.ปช. ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทในการประสานงานและบูรณาการหนวยงานตางๆ 
ใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในภาคสาขาทองเท่ียวตอไป  





 

บทท่ี 8  
สรุปและขอเสนอแนะ 

8.1 สรุป 
โครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงาน 

ภายใตขอตกลงอาเซียนเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนภาพรวมของคุณภาพกําลังแรงงาน
ในสาขาการทองเท่ียว และการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของกําลัง
แรงงานของประเทศดานการทองเท่ียวในปจจุบัน เพ่ือกําหนดเปาหมายเบ้ืองตนในการพัฒนากําลัง
แรงงาน กําหนดกรอบความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากําลังแรงงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555   โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดแนวทาง (Road map) ในการ
พัฒนากําลังคนของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการเคล่ือนยายแรงงาน
ภายใตขอตกลงอาเซียน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียว 

การศึกษาเริ่มจากการทบทวนขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) และ
กลไกท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเห็นกลไกของการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเคล่ือนยายบุคลากรวิชาชีพ
ในสาขาการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) รวมถึงการชวยใหการศึกษา/
ฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคลองกัน มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับกันในกลุม
ประเทศสมาชิกไดตามท่ีมีกําหนดในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว 
ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) 

นอกจากการศึกษาถึงปจจัยภายนอกในเรื่องขอตกลงระหวางประเทศอาเซียนดังกลาว ยังมี
การศึกษาถึงปจจัยภายในดานคุณภาพกําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว และการวิเคราะหหาจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของกําลังแรงงานของประเทศดานการทองเท่ียวในปจจุบันผล
การศึกษาพบวา ในภาพรวม กําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียวยังมีความขาดแคลนท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กลาวคือ กําลังแรงงานท่ีจบการศึกษาสาขาโรงแรมและการทองเท่ียวยังมีขอจํากัดในการ
ทํางานท่ีรูแตทฤษฎี ซ่ึงไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง อีกท้ังงานในบางตําแหนงโดยเฉพาะ
พนักงานระดับปฏิบัติยังมีความขาดแคลนกําลังแรงงานท่ีจะเขามาปฏิบัติงาน เชน งานแมบาน 
พนักงานซักรีด รวมถึงความออนทักษะดานภาษาในการส่ือสารกับผูรับบริการซ่ึงสวนใหญเปน
ชาวตางชาติ เปนตน 

ท้ังนี้ เพ่ือใหแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวมีสมรรถนะในระดับสูง
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียน และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานดังกลาวในประเทศ
อาเซียน และเพ่ือเปนการประกันโอกาสใหกับแรงงานไทยวาจะไดประโยชนหรือไมสูญเสีย
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ผลประโยชนจากการปฏิบัติตามขอตกลงการเคล่ือนยายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีในกลุมประเทศอาเซียน 
เม่ือประมวลผลการศึกษาภาพรวมแลว จึงมีการจัดทํากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียน ซ่ึงประกอบดวย 

 ขอมูลเบื้องตนตามโครงการศึกษากรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานไทย ใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ –
ไดแก คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนใน
ระดับชาต ิกระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. โดยไดรวมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย 

 การระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของเพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของกําลังแรงงานดานการทองเท่ียวในปจจุบันเพ่ือ
เปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะหตอไป หนวยงานท่ีรับผิดชอบ –ไดแก 
คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาต ิ
กระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. โดยไดรวมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

 การเตรียมการดานมาตรฐานสมรรถะกําลังแรงงานไทย หนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
ดานนี้ควรเปนกระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) โดยรวมมือประสานงาน
กับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 การศึกษาเปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงาน (เชิงปริมาณ) เพ่ือศึกษาตลาดแรงงานใน 
32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียว ท้ังดานความตองการแรงงานไทยในตลาด
อาเซียน อุปทานแรงงานดานนี้จากประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ตลอดจนการ
เคล่ือนยายแรงงานใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาแรงงานแบบยึดความตองการเปนหลัก (demand driven) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ-คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนากําลังคนใน
ระดับชาต ิกระทรวงแรงงาน ภายใต กพร.ปช. ทําการศึกษาโดยอาจรวมมือกับหรือ
วาจางใหนักวิจัยอาชีพทําการศึกษาโดยผานการกล่ันกรองของ กพร.ปช. 

 การเตรียมการพัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขา
ทองเท่ียว จะตองมีการจัดทํากรอบความรวมมือเฉพาะกิจในสวนนี้ระหวางกระทรวง
ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง คื อ  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ละ กี ฬา  ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
กระทรวงศึกษาธิการ กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสมาคมตางๆ ท่ีเกีย่วของ เพ่ือจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมใหกําลังแรงงานท้ัง
แรงงานใหมท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและการยกระดับสมรรถนะของกําลัง
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แรงงานท่ีอยูในตลาดแรงงานสาขาทองเท่ียวแลว โดยเนนเรื่องการฝกงานของ
นักศึกษา เพ่ือใหมีประสบการณปฏิบัติจริงควบคูไปกับความรูทางทฤษฎี การพัฒนา
ทักษะการส่ือสารดานภาษา (ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนท่ีมีใชในประเทศสมาชิก
อาเซียน) 

 การเตรียมการทดสอบสมรรถนะ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ - ตาม MRA เรื่องนี้เปน
หนาท่ีของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) ทําหนาท่ีประเมินคุณสมบัติและ/หรือ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวใน ACCSTP 

 การจัดทําระบบขอมูลผูไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและตําแหนง
งานในสาขาบริการทองเที่ยว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ – ตาม MRA การรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทองเท่ียวเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB) 
และควรเช่ือมโยงกับกรมจัดหางาน เนื่องจากเปนฐานขอมูลตลาดแรงงานโดยรวม มี
บุคลากรและเครือขายตลาดแรงงานในประเทศ ทําหนาท่ีดานแรงงานตางดาว
ตลอดจนมีฑูตแรงงานอยูแลว โดยอาจตั้งเปนกลุมงาน ASEAN Tourism 
Professional Registration System: ATPRS ขึ้น แตเจาหนาท่ีในกลุมนี้ควรมีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษคอนขางดี เนื่องจากตองประสานงานดานตางประเทศ 

 การพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาการทองเท่ียว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ – กระทรวง
แรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนหนวยงานหลักโดยความรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) และสมาคมการทองเท่ียวของภาคเอกชนโดยมีการ
ประสานงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือลดความซํ้าซอนและการสูญเปลาของ
ทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน  

 การรับรองสมรรถนะกําลังแรงงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ – ตาม MRA การรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทองเท่ียวเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB)  
แตปจจุบันกระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนผูรับรองมาตรฐานฝมือ
แรงงานอยูแลว จึงเปนเรื่องท่ีควรพิจารณาวาจะทําอยางไรตอไป  ท้ังนี้หากตอง
ปฏิบัติตาม MRA รัฐบาลก็ควรจัดตั้ง TPCB โดยเร็ว โดยอาจใหกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการดังกลาว  
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 การแตงตั้งกรรมการตาม MRA ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงชาติ (National Tourism Professional Board: NTPB) คณะอนุกรรมการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: 
TPCB) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ- ในปจจุบันเรื่อง MRA และการลงนามใน MRA ยัง
เปนความรับผิดชอบของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) ดังนั้น กก. จึงควร
เปนผูประสานงานกับกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําเรื่องจัดตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงนามอนมัุติ 

 การลงนามใน MRA และการประชาสัมพันธขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals) และแผนงานการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงานในสาขาการทองเท่ียวภายใตขอตกลงอาเซียน 
เพ่ือใหเกิดความรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ไทย อันจะนําไปสูความรวมมือท้ังในภาครัฐ และเอกชน เพ่ือยกระดับศักยภาพของ
กําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ- การลงนามใน MRA ยัง
เปนความรับผิดชอบของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) ดังนั้น กก. จึงควร
เปนผูประสานงานกับกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําเรื่อง 
ขอตกลง MRA บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติจากรัฐสภา  

 การติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงใน
สาขาการทองเท่ียวภายใตขอตกลงอาเซียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ- ตาม MRA 
หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
ตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว 
ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) 
และ Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)ไดแก คณะกรรมการบุคลากร
วิชาชีพทองเท่ียวแหงชาติ (NTPB) และคณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพ
ทองเท่ียวแหงอาเซียน (ATPMC) 

 การประสานงานและบูรณาการ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการ
ฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพของผูอยูในกําลังแรงงาน ควรมี
บทบาทในการประสานงานและบูรณาการหนวยงานตางๆ ใหเกิดความรวมมือใน
การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในภาคสาขาทองเท่ียวตอไป 
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8.2 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทย ใน 32 ตําแหนง

งาน ภายใตขอตกลงอาเซียนอยางมีบูรณาการมีดังนี ้
8.2.1  ควรเรงรัดการผลักดันยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังแรงงานดานการทองเท่ียวให

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเรงพัฒนาสมรรถนะใหไดมาตรฐานไมนอยกวาท่ี MRA กําหนด ท้ัง
กําลังแรงงานในกลุมแรงงานท่ีอยูในระบบการศึกษาและกลุมแรงงานท่ีอยูในกําลังแรงงานเพ่ือ
ยกระดับทักษะฝมือกอนจะมีการเคล่ือนยายแรงงานเสรีในอาเซียนในปพ.ศ.2558 และนําเสนอ
กรอบความรวมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32 ตําแหนงงาน ภายใตขอตกลงอาเซียน
ตอ กพร.ปช. เพ่ือดําเนินการประสานงานและบูรณาการงานพัฒนากําลังแรงงานไทยในสาขาทองเท่ียว
และรองรับขอตกลง MRA บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน ซ่ึงจะมีผลในปพ.ศ.2558 

8.2.2  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  และกระทรวงแรงงาน  ควรประสานงานกันและ
ดําเนินการเตรียมการพัฒนากําลังแรงงานในสาขาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับขอตกลง MRA
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน เชน การพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียนและวางเปาหมายการพัฒนาแรงงาน   

8.2.3  คณะผูวิจัยเห็นวาประเด็นการลงนามในขอตกลง MRA บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
แหงอาเซียนเปนเรื่องท่ีประเทศสมาชิกหลีกเล่ียงไมไดอีกตอไป ดังนั้นกรมพัฒนาฝมือแรงงานควรรับ
มาตรฐานสมรรถนะอาเซียนใน 32 ตําแหนงงานเปนเปาหมายการฝกดวยเพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน
ใหไดมาตรฐานดังกลาว ยอมเปนขอดี ท่ีมีศักยภาพเปนท่ียอมรับไดโดยทันที  เชนเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการควรนํามาตรฐานตาม MRA เปนเปาหมายในการผลิตแรงงานออกสูตลาดแรงงาน 

8.2.4 สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาควรมีบทบาทในอนุกรรมการตาม MRA   และควร
สงเสริมเผยแพรมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียนใหสถาบันการศึกษาเหลานั้นเพ่ือ
ยึดถือเปนบรรทัดฐานและมีศักยภาพแรงงานใน 32 ตําแหนงงานในสาขาทองเท่ียวโดยท่ัวถึงเพ่ือให
การผลิตกําลังแรงงานในสาขานี้มีศักยภาพสูง 

8.2.5 การเปดเสรีการเคล่ือนยายแรงงานฝมือดานทองเท่ียวโรงแรมในอีกดานหนึ่งก็ถือเปน
โอกาสของกําลังแรงงานไทยท่ีมีจุดแข็งดานวัฒนธรรม  ควรไดรับการพัฒนาทักษะดานทองเท่ียวและ
โรงแรมรวมท้ังการพัฒนาทางดานภาษาตางประเทศท่ีพรอมทํางานในตางประเทศจะชวยเพ่ิมโอกาส
แกกําลังแรงงานไทย  

8.2.6 เนื่องจากทักษะในทางภาษาเปนจุดออนของแรงงานไทย  จึงมีความจําเปนตองเรง
พัฒนาในทุกระดับอยางจริงจัง  และสามารถตอยอดใหเปนทักษะดานภาษาแบบมืออาชีพ  รัฐบาลตอง
ทุมเทงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาภาษาตางประเทศท่ีเปนจุดออนของแรงงานไทยของกําลัง
แรงงานท้ังระบบ เพราะแรงงานทุกสาขามีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน  และเนื่องจากความเปน
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ประชาคมอาเซียนยังมีความเช่ืองโยงตลอดในทุกอาชีพ  จึงเปนโอกาสท่ีรัฐบาลจะเรงการพัฒนากําลัง
แรงงานท้ังในระบบการศึกษาและแรงงานท่ีอยูในตลาดแรงงานใหมีความสามารถในการส่ือสารดาน
ภาษาและสมรรถนะทางภาษาเทียบเทา MRA  

8.2.7 สถาบันการศึกษาควรมีการทบทวนสาขาท่ีผลิตแรงงานดานการทองเท่ียวและโรงแรม
เปนสาขาท่ีเปนทักษะเชิงลึกตามความตองการของผูประกอบการ  เนื่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
เร็วมาก  รวมท้ังสถาบันการศึกษาตองเนนยกมาตรฐานดานภาษาตางประเทศใหเทียบเทามาตรฐานผู
ไปทํางานในตางประเทศและกําหนดใหผูจบการศึกษาตองมีความสามารถทางภาษาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3 ภาษา รวมท้ังภาษาไทย 

 8.2.8 การขึ้นทะเบียนผูไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียนและฐานขอมูล
ตําแหนงงานวางในสาขาบริการทองเท่ียว  คณะนักวิจัยมีความเห็นวาควรเช่ือมโยงระบบขอมูล
ดังกลาวกับกรมการจัดหางาน เนื่องจากรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานมีฐานขอมูลดาน
ตลาดแรงงาน  รวมท้ังมีบุคลากรและเครือขายดานแรงงานในตางประเทศ จึงควรเปนหนวยงานหลัก
ในการเตรียมงานดานนี ้

8.2.9 ผูบริหารระดับหัวหนางานและระดับกลางขึ้นไปในสาขาการทองเท่ียว  มีแนวโนม
ขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราเขา-ออก  (turn over)  ในโรงแรมระดับมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ  หมายถึง
ความจําเปนตองมีการพัฒนาหัวหนางานระดับตน  กลาง  สูง  ท่ีมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
อาเซียน  โดยเฉพาะทักษะการบริหาร  การวางแผนอยางเปนระบบ  ควรนําความรูดานคอมพิวเตอรมา
ใช  การแสดงออก  และการแสดงความคิดเห็น 

8.2.10 ควรมีการผลิตบุคลากรดานแมบานโรงแรม  บริหารท่ัวไปเพ่ิมใหกับกําลังแรงงานท่ี
อยูในตลาดแรงงาน เนื่องจากเปนอาชีพท่ีผูจบการศึกษาใหมๆ ไมสนใจทํา 

8.2.11 แรงงานในโรงแรมขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  ขาดโอกาสในการฝกอบรม  เนื่องจาก
ผูประกอบการเห็นวาเปนตนทุนและภาระ จึงควรมีหลักสูตรการพัฒนาผูประกอบการดานโรงแรม
ทองเท่ียวขนาดเล็ก  เพ่ือใหผูประกอบการใหความสนใจพัฒนาทุนมนุษยมากขึ้น 

8.2.12 สาขาท่ีพัก สาขาผลิตอาหาร  สถานประกอบการระดับ 4 – 5  ดาว  มีความขาด
แคลนแรงงานฝมือระดับบริหารระดับกลาง  (supervisor)  เนื่องจากเปนอาชีพท่ีมีความตองการสูงท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ  จึงควรมีการฝกอบรมผูอยูในตลาดแรงงานท่ีมีอายุงาน 5  ปขึ้นไป  ใหมี
ความพยายามท่ีจะเปนผูบริหารระดับกลาง 

8.2.13 คุณภาพของแรงงานทักษะโรงแรม การทองเท่ียว  คอนขางดีและมีไมขาดแคลนใน
ปจจุบัน  แตตองจัดใหมีการผลิตใหเปนสาขาเฉพาะทางมากขึ้น  และกําหนดสมรรถนะไวในระดับสูง 
แตอาจารยท่ีสอนดานการโรงแรมขาดประสบการณจริงในโรงแรม ทําใหการเรียนรูของนักศึกษาไม
เพียงพอ จึงควรปรับหลักสูตรดานการโรงแรมและการทองเท่ียวใหเปนหลักสูตรเชิงลึกมากขึ้น  และ
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เปนหลักสูตรท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหผูจบมีคุณภาพตรงตามท่ีผูประกอบการตองการใช ไมใชสาขา  
“การทองเท่ียวและโรงแรม” นอกจากนั้นสาขาความรูท่ีตองการใหพัฒนาเพ่ิมเติมของสาขาท่ีพัก  
(Hotel service) ไดแก 

-  การใชงานระบบบริการเครดิตและ 
-  การใชภาษาตางประเทศท่ีดีขึ้น 
8.2.14 การฝกงานของนักศึกษาควรเปนการฝกรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือไดพบ

สถานการณจริง ลดคาใชจายและบางสาขา เชน สาขาการเดินทางท้ังในประเทศและนอกประเทศ
ตองการผูท่ีผานประสบการณจริง ควรใหมีระยะเวลาการฝกงานตั้งแต 3 เดือนตอเนื่องไปจนถึง 1 ป 
และขจัดปญหาการจัดชวงเวลาฝกงานของนักศึกษาตรงกันทุกแหง โดยจัดการฝกงานใหอยูในชวงท่ีมี
ความตองการใชแรงงานสูงหรือ High Season 
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กองวิจัยตลาดแรงงาน. 2552. วารสารขาวสารตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ป 2552. กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ. 

คําส่ังคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ี 75-79/2550 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.
2550 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเท่ียวสู
มาตรฐานสากล  กลุมอาชีพ Front Office, House Keeping, Food Production, Food and 
Beverage Services, Tour operation andTravel Agencies 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2541ก. แนวทางการพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะยาว. ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2541ข. แนวทางการพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะยาว. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 
กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2541ค. แผนแมบทการพัฒนากําลังคนเพ่ืออุตสาหกรรม
การผลิตและบริหารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอ กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2549ก. แผนพัฒนากําลังคนของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน. กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2549ข. แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554). 
เสนอตอ กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2550ก. โครงการแนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การจางแรงงานตางดาว. สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 
กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2550ข. รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาความตองการ
แรงงานที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนื่อง
จากประมง และกอสราง. สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 
กรุงเทพฯ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2552. รายงานฉบับสมบูรณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผนกําลังคนในระดับจังหวัด. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก. นนทบุร.ี 

สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน. 2552. รายงานเชิงวิเคราะห สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
2551. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ. 

หนังสือพิมพมติชนรายวัน. 18 กุมภาพันธ 2553. 
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจฉบับท่ี 2,529  วันท่ี 9-12  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 บทสัมภาษณของ

นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ออทิพย ราษฎรนิยม และ ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน. 2551. แนวโนมตลาดแรงงานไทยใน

ตางประเทศ. สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ. 

ภาษาอังกฤษ 
AADCP-RPS Project summary of The Developing ASEAN Common Competency Standards for 

Tourism Professionals. AusAID, Australian Government. July 2007. 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals. 
Department of Skill Development. 2000. Thai Skills Development Project. Proceedings of the 

National Seminar “Improving the Skill Development System for the Year 2000 and Beyond” 
Thursday 27th January 2000. The Chaophaya Park Hotel, Bangkok 

Ministry of Tourism and Sports. (not specific year). Developing Tourism ASEAN Curriculum by 
using the ASEAN units of competency. (Printed paper-Power point) 

เวปไซด 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ AFTA  

http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/Default.as
px 

สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เอกสารเรื่อง “กลไกการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของ
อาเซียน” http://www.thaifta.com/trade/corner/as_process.pdf 

สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เอกสารเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 
http://www.thaifta.com/trade/corner/aec_about.pdf 
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เอกสารเรื่อง “พิมพเขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)” 
http://www.thaifta.com/trade/corner/aec_blueprint.pdf 
เอกสารเรื่อง “อาเซียนใหอะไรคุณ: ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน” 1 เมษายน พ.ศ.

2552 http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/582/ItemID/4613/Default.aspx 



 

ภาคผนวกท่ี 1  
รายนามผูเขารวมประชุมระดมสมองเร่ือง โอกาสของกําลังแรงงานดานการโรงแรม  

(Hotel Services) ภายใตความรวมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามขอตกลงอาเซียน  
ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง-หนวยงาน 
คุณบุษบา  เนตรบูรณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวแหงชาติ กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 
คุณจรูญศักด์ิ  สุนันตะ ประธานสมาคมผูบริหารงานแมบานแหงประเทศไทย 
คุณกาญจนา  เผือกใจแผว ท่ีปรึกษาสมาคมผูบริหารงานแมบานแหงประเทศไทย 
คุณณัฐธิยา เฉวงศักด์ิสงคราม ผูจัดการแผนก Learning and Development โรงแรม Pan Pacific Bangkok  
คุณณัฐวรรณ นิรันดรมงคล ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล โรงแรมสยามซิต้ี 
คุณศิริวรรณ ขันที ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล โรงแรม Grand Millennium Sukhumvit 
คุณพรธันวา อินทรวัตร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล   
คุณสมภัทร  จันทวรณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกต กทม. 
คุณธีรชัย  จันทรโชติ สมาคมผูบริหารงานดานอาหารและเครื่องด่ืมแหงประเทศไทย 
คุณอําพล  สายโอบเอื้อ ประธานชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม 
คุณฐาปนีย  สินาดโยธารักษ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ 
คุณอนงคลักษณ  สถิตยวรกุล ผูชวยผูจัดการแผนก Learning & Development  โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ 
คุณจาตุรนต  พฤกษไพโรจนกุล ผูอํานวยการภาคพื้นประจําประเทศไทยฝายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
คุณนันทนทพร  เลี่ยมพรมราช กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุณนาตยา  เปลี่ยนรุง กองยุทธศาสตรและเครือขายพฒันาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุณจิตรพงศ  พุมสอาด กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุณสุดารัตน  วงคพะเนา กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 





 

ภาคผนวกท่ี 2  
รายนามผูเขารวมประชุมระดมสมองเร่ือง โอกาสของกําลังแรงงานดานการเดินทาง 

(Travel Services) ภายใตความรวมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามขอตกลงอาเซียน  
ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง-หนวยงาน 
คุณทวนชัย  ลมุลสวาง ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาบุคลากรแหงอาเซียน สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวแหงชาติ 
คุณบุษบา  เนตรบูรณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวแหงชาติ 
คุณสุรพล  ศรีตระกูล นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว  (ATTA) 
คุณสุทธิพงษ  บุญชวย กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว  (ATTA) 
คุณอรนุช  ผการัตน อุปนายกฝายวิชาการและฝกอบรม สมาคมไทยบริการทองเท่ียว 
คุณสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล นายทะเบียนสมาคมธุรกิจทองเท่ียวภายในประเทศ 
คุณฉัตตริน  เพียรธรรม กรรมการกลางสมาคมธุรกิจทองเท่ียวภายในประเทศ 
คุณพนมพร  อัศวเดชา สมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว (ATTA) 
คุณชนะพันธ  แกวกลาไชยวุฒิ สมาคมผูประกอบการทองเท่ียวสัมพันธไทย-จีน 
คุณนันทนทพร  เลี่ยมพรมราช กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุณนาตยา  เปลี่ยนรุง กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุณจิตรพงศ  พุมสอาด กองยุทธศาสตรและเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 





 

ภาคผนวกท่ี 3 
ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

(ACCSTP) 

    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 1 - Hotel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Titles Item Competency Standards 

HOTEL     Core Competencies 
     1 Work effectively with colleagues and customers 
     2 Work in a socially diverse environment 

     3 
Implement occupational health and safety 
procedures 

     4 Comply with workplace hygiene procedures 
     5 Maintain hospitality industry knowledge 
       

 1.1 
FRONT 
OFFICE   Generic Competencies 

     1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Promote hospitality products and services 
     3 Perform basic clerical procedures 
     4 Use common business tools and technology 
     5 Access and retrieve computer-based data 
     6 Develop and update local knowledge 
     7 Manage and resolve conflict situations 
     8 Speak English at a basic operational level 
     9 Perform basic First Aid procedures 
       

   HFO.01 

Front 
Office 
Manager Functional Competencies 

     1 Establish and maintain a safe and secure workplace 
     2 Manage quality customer/guest services 
     3 Prepare and monitor operational budgets 
     4 Manage financial performance within a budget 
     5 Manage stock purchases and inventories  
     6 Manage legal requirements for business compliance 
     7 Establish and maintain a business relationship 

     8 
Monitor and manage workplace relations and 
diversity 

     9 Manage the effective use of human resources 
     10 Recruit and select staff 
     11 Monitor staff performance standards 
     12 Conduct a staff performance assessment process 
     13 Prepare and deliver training sessions 
     14 Conduct training for a small group 

     15 
Monitor and evaluate the effectiveness of training 
outcomes 
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    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 1 - Hotel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Titles Item Competency Standards 

     16 Plan, manage and conduct meetings 
     17 Maintain financial standards and records 
     18 Plan and conduct an evacuation of premises 
     19 Plan and establish systems and procedures 
     20 Read and write English at an advanced level 

   HFO.02 

Front 
Office 
Supervisor Functional Competencies 

     1 Provide accommodation services 
     2 Receive and process reservations 
     3 Operate a computerised reservation system 
     4 Process a financial transaction for services rendered 
     5 Maintain a paper-based filing and retrieval system 

     6 
Process transactions for purchase of goods or 
services  

     7 Maintain guests' financial records 
     8 Prepare routine financial statements 
     9 Establish and maintain a safe and secure workplace 
     10 Manage quality customer/guest services 
     11 Receive and securely store in-coming goods 

     12 
Monitor and manage workplace relations and 
diversity 

     13 Roster staff 
     14 Monitor routine workplace operations 
     15 Coach others in job skills 
     16 Provide for the safety of VIPs 
     17 Manage intoxicated persons 
     18 Conduct a night audit 
     19 Maintain financial standards and records 
       
   HFO.03 Receptionist Functional Competencies 

    
Front Office 

Attendant 1 Provide accommodation services 
     2 Receive and process reservations 
     3 Process a financial transaction for services rendered 
     4 Maintain a paper-based filing and retrieval system 

     5 
Process transactions for purchase of goods or 
services  

     6 Maintain guests' financial records 
     7 Prepare routine financial statements 
       

   HFO.04 
Telephone 
Operator Functional Competencies 

    Telephonist 1 Operate a (PABX) switchboard 

    
Switchboard 

Operator 2 Receive and place in-coming phone calls 
     3 Facilitate out-going phone calls 
     4 Provide information about in-house services 
     5 Provide international (IDD) service information 
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    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 1 - Hotel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Titles Item Competency Standards 

   HFO.05 Bell Boy Functional Competencies 
    Porter 1 Provide Bell Boy  /  Porter services 
    Concierge 2 Provide a lost and found facility 
    Bellhop 3 Escort, carry and store valuable items 
     4 Provide a lost and found facility 

    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 1 - Hotel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Title Item Competency Standards 

       
HOTEL     Core Competencies 

     1 
Work effectively with colleagues and 
customers 

     2 Work in a socially diverse environment 

     3 
Implement occupational health and safety 
procedures 

     4 
Comply with workplace hygiene 
procedures 

     5 Maintain hospitality industry knowledge 
       
 1.2 HOUSEKEEPING   Generic Competencies 
     1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Perform basic clerical procedures 

     3 
Use common business tools and 
technology 

     4 Promote hospitality products and services 
     5 Manage and resolve conflict situations 
     6 Speak English at a basic operational level 
        

   HHK.01 
Executive 
Housekeeper Functional Competencies 

    
Housekeeping 

Manager 1 Manage physical assets and infrastructure 
     2 Prepare and monitor operational budgets 

     3 
Manage financial performance within a 
budget 

     4 Manage physical assets and infrastructure 
     5 Manage stock purchases and inventories  

     6 
Manage legal requirements for business 
compliance 

     7 
Manage the effective use of human 
resources 

     8 Recruit and select staff 

     9 
Conduct a staff performance assessment 
process 

     10 Prepare and deliver training sessions 
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    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 1 - Hotel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Titles Item Competency Standards 

     11 Conduct training for a small group 

     12 
Monitor and evaluate the effectiveness of 
training outcomes 

     13 Access and retrieve computer-based data 

     14 
Start conversations and develop good 
relations with guests 

     15 
Read and write English at an advanced 
level 

   HHK.02 
Laundry 
Manager Functional Competencies 

    
 

1 
Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     2 Manage quality customer/guest services 
     3 Prepare and monitor operational budgets 
     4 Manage stock purchases and inventories  
     5 Monitor, control and order new stock 

    
 

6 
Receive and securely store in-coming 
goods 

    
 

7 
Manage legal requirements for business 
compliance 

    
 

8 
Monitor and manage workplace relations 
and diversity 

    
 

9 
Manage the effective use of human 
resources 

     10 Recruit and select staff 
     11 Roster staff 
     12 Monitor routine workplace operations 
     13 Monitor staff performance standards 

    
 

14 
Conduct a staff performance assessment 
process 

     15 Prepare and deliver training sessions 
     16 Coach others in job skills 
     17 Conduct training for a small group 

    
 

18 
Monitor and evaluate the effectiveness of 
training outcomes 

     19 Access and retrieve computer-based data 
     20 Plan, manage and conduct meetings 

    
 

21 
Read and write English at an advanced 
level 

     22 Perform basic First Aid procedures 

   HHK.03 
Floor 
Supervisor Functional Competencies 

    
Housekeeping 

Supervisor 1 
Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

    
Room 

Inspector 2 Manage quality customer/guest services 
    Shift Leader 3 Monitor, control and order new stock 

     4 
Receive and securely store in-coming 
goods 

     5 
Monitor and manage workplace relations 
and diversity 
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Labour                       
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     6 Monitor routine workplace operations 
     7 Roster staff 
     8 Monitor staff performance standards 

     9 
Conduct a staff performance assessment 
process 

     10 Coach others in job skills 
     11 Plan, manage and conduct meetings 
     12 Perform basic First Aid procedures 
       

   HHK.04 Laundry 
Attendant Functional Competencies 

    
Checker 

1 
Maintain and operate an industrial laundry 
facility 

    
Washer 

2 
Clean and maintain industrial work area 
and equipment 

     Ironer 3 Launder linen and guests' clothes 
    Valet 4 Provide a lost and found facility 

    
Dry Clean 
Attendant   

       

   HHK.05 
Room 
Attendant Functional Competencies 

    
Room 

Assistant 1 Provide housekeeping services to guests 

    
Housekeeping 

Attendant 2 
Clean and prepare rooms for in-coming 
guests 

    
Room 

Steward 3 Provide a lost and found facility 
     4 Develop and update local knowledge 
       

   HHK.06 Public Area 
Cleaner Functional Competencies 

    Cleaner 1 Provide housekeeping services to guests 

    
Public Area 
Attendant 2 

Clean public areas, facilities and 
equipment 

     3 Provide a lost and found facility 

     4 
Clean and maintain industrial work area 
and equipment 
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CODE (proposal) COMPETENCY STANDARDS MENU 
  
CLUSTER 1 COMMON CORE COMPETENCIES 
D1.HOT.CL1.01 Work effectively with colleagues and customers 
D1.HOT.CL1.02 Work in a socially diverse environment 
D1.HOT.CL1.03 Implement occupational health and safety procedures 
D1.HOT.CL1.04 Comply with workplace hygiene procedures 
D1.HOT.CL1.05 Perform basic clerical procedures 
D1.HOT.CL1.06 Access and retrieve computer-based data 
D1.LAN.CL1.01 Speak English at a basic operational level 
D1.HOT.CL1.07 Communicate effectively on the telephone 
D1.HOT.CL1.08 Maintain hospitality industry knowledge 
D1.HOT.CL1.09 Develop and update local knowledge 
D1.HOT.CL1.10 Promote hospitality products and services 
D1.HOT.CL1.11 Manage and resolve conflict situations 
D1.HOT.CL1.12 Perform basic First Aid procedures 
  
CLUSTER 2 HOTEL FRONT OFFICE 
D1.HFO.CL2.01 Receive and process reservations 
D1.HFO.CL2.02 Operate a computerised reservation system 
D1.HFO.CL2.03 Provide accommodation services 
D1.HFO.CL2.04 Maintain guests' financial records 
D1.HFO.CL2.05 Process a financial sale transaction 
D1.HFO.CL2.06 Conduct a night audit 
D1.HFO.CL2.07 Provide Bell Boy  /  Porter services 
D1.HFO.CL2.08 Operate a (PABX) switchboard 
D1.HFO.CL2.09 Receive and place in-coming phone calls 
D1.HFO.CL2.10 Facilitate out-going phone calls 
D1.HFO.CL2.11 Provide information about in-house services 
D1.HFO.CL2.12 Provide international (IDD) service information 
  
CLUSTER 3 HOUSEKEEPING 
D1.HHK.CL3.01 Provide housekeeping services to guests 
D1.HHK.CL3.02 Clean public areas, facilities and equipment 
D1.HHK.CL3.03 Clean and prepare rooms for in-coming guests 
D1.HHK.CL3.04 Maintain and operate an industrial laundry facility 
D1.HHK.CL3.05 Launder linen and guests' clothes 
D1.HHK.CL3.06 Provide valet services to guests 
D1.HHK.CL3.07 Clean and maintain industrial work area and equipment 
  
CLUSTER 4 SECURITY SERVICES 
D1.HSS.CL4.01 Establish and maintain a safe and secure workplace 
D1.HSS.CL4.02 Maintain the security of premises and property 
D1.HSS.CL4.03 Operate basic security equipment 
D1.HSS.CL4.04 Maintain the safety of premises and personnel 
D1.HSS.CL4.05 Observe and monitor people 
D1.HSS.CL4.06 Provide for the safety of VIPs 
D1.HSS.CL4.07 Manage intoxicated persons 
D1.HSS.CL4.08 Escort, carry and store valuable items 
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D1.HSS.CL4.09 Provide a lost and found facility 
D1.HSS.CL4.10 Plan and conduct an evacuation of premises 
  
CLUSTER 5 CUSTOMER SERVICE, SALES AND MARKETING 
D1.HSM.CL5.01 Organise functions 
D1.HSM.CL5.02 Plan and implement sales activities or campaigns 
D1.HSM.CL5.03 Coordinate a marketing strategy and activities 
D1.HSM.CL5.04 Develop and update local knowledge 
D1.HSM.CL5.05 Prepare and deliver a presentation 
D1.HSM.CL5.06 Establish and maintain a business relationship 
D1.HSM.CL5.07 Develop and implement a business plan 
  
CLUSTER 6 GENERAL ADMINISTRATION 
D1.HGA.CL6.01 Plan and establish systems and procedures 
D1.HGA.CL6.02 Work cooperatively in a general administration environment  
D1.HGA.CL6.03 Maintain a paper-based filing and retrieval system 
D1.HGA.CL6.04 Gather and present product information 
D1.HGA.CL6.05 Plan, manage and conduct meetings 
D1.HGA.CL6.06 Prepare business documents 
D1.HGA.CL6.07 Produce various types of form documents on a computer 
D1.HGA.CL6.08 Design, prepare and present various types of reports 
D1.HGA.CL6.09 Monitor, control and order new stock 
D1.HGA.CL6.10 Receive and securely store in-coming goods 
D1.HGA.CL6.11 Manage and implement small projects 
D1.HGA.CL6.12 Use common business tools and technology 
  
CLUSTER 7 FINANCIAL ADMINISTRATION 
D1.HFA.CL7.01 Process a financial transaction for services rendered 
D1.HFA.CL7.02 Process transactions for purchase of goods or services  
D1.HFA.CL7.03 Maintain financial standards and records 
D1.HFA.CL7.04 Prepare routine financial statements 
D1.HFA.CL7.05 Audit financial procedures 
D1.HFA.CL7.06 Manage payroll records 
D1.HFA.CL7.07 Prepare and monitor operational budgets 
D1.HFA.CL7.08 Manage financial performance within a budget 
  
CLUSTER 8 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
D1.HHR.CL8.01 Develop performance assessment procedures 
D1.HHR.CL8.02 Plan a staff performance review 
D1.HHR.CL8.03 Conduct a staff performance assessment process 
D1.HHR.CL8.04 Evaluate a staff performance assessment 
D1.HHR.CL8.05 Conduct a training needs analysis 
D1.HHR.CL8.06 Coach others in job skills 
D1.HHR.CL8.07 Prepare and deliver training sessions 
D1.HHR.CL8.08 Conduct training for a small group 
D1.HHR.CL8.09 Plan and implement a series of training events 
D1.HHR.CL8.10 Manage an assessment system for training outcomes 
D1.HHR.CL8.11 Monitor and evaluate the effectiveness of training outcomes 
D1.HHR.CL8.12 Evaluate the effectiveness of an assessment system 
  
CLUSTER 9 RESOURCE MANAGEMENT 
D1.HRM.CL9.01 Manage the effective use of human resources 
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D1.HRM.CL9.02 Monitor and manage workplace relations and diversity 
D1.HRM.CL9.03 Monitor routine workplace operations 
D1.HRM.CL9.04 Monitor staff performance standards 
D1.HRM.CL9.05 Provide professional support to business colleagues 
D1.HRM.CL9.06 Manage quality customer/guest services 
D1.HRM.CL9.07 Manage special events 
D1.HRM.CL9.08 Develop and supervise operational approaches 
D1.HRM.CL9.09 Roster staff 
D1.HRM.CL9.10 Recruit and select staff 
D1.HRM.CL9.11 Manage physical assets and infrastructure 
D1.HRM.CL9.12 Manage stock purchases and inventories  
D1.HRM.CL9.13 Manage and maintain a computer system / network 
D1.HRM.CL9.14 Manage legal requirements for business compliance 
  
CLUSTER 10 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 
Speaking and Listening 
D1.LAN.CL10.01 Converse in English at a basic operational level 
D1.LAN.CL10.02 Respond effectively to instructions given in English  
D1.LAN.CL10.03 Start conversations and develop good relations with guests 
D1.LAN.CL10.04 Communicate effectively in English on a telephone 
D1.LAN.CL10.05 Use oral English to convey a complex exchange of ideas  
D1.LAN.CL10.06 Deliver a short oral presentation in English 
D1.LAN.CL10.07 Read and write English at an advanced level 
Reading  
D1.LAN.CL10.08 Read and interpret basic directions and/or diagrams 
D1.LAN.CL10.09 Read general information texts or media 
Writing  
D1.LAN.CL10.10 Write a short message in English 
D1.LAN.CL10.11 Prepare a business letter in advanced English 
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Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                     
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Title Item Competency Standards 

       
HOTEL     Core Competencies 
     1 Work effectively with colleagues and customers 
     2 Work in a socially diverse environment 

     3 
Implement occupational health and safety 
procedures 

     4 Comply with workplace hygiene procedures 
     5 Maintain hospitality industry knowledge 
       

 1.3 
FOOD 

PRODUCTION   Generic Competencies 

     1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Perform basic clerical procedures 
     3 Promote hospitality products and services 

     4 
Clean and maintain kitchen equipment and 
utensils  

     5 
Prepare and store food in a safe and hygienic 
manner 

     6 Apply basic techniques of commercial cookery 

     7 
Apply standard safety procedures for handling 
foodstuffs 

     8 Organise and prepare food products and meals 
     9 Present and display food products 
     10 Receive and securely store in-coming goods 

     11 
Receive and store kitchen supplies and food 
stock 

     12 Receive and resolve customer complaints 

     13 
Read and interpret basic directions and/or 
diagrams 

     14 Speak English at a basic operational level 
     15 Perform basic First Aid procedures 
       

   HFP.01 
Executive 
Chef Functional Competencies 

    
Head 
Chef 1 

Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     2 Manage quality customer/guest services 
     3 Prepare and monitor operational budgets 
     4 Manage financial performance within a budget 
     5 Manage stock purchases and inventories  

     6 
Manage legal requirements for business 
compliance 

     7 
Monitor and manage workplace relations and 
diversity 

     8 Manage the effective use of human resources 
     9 Recruit and select staff 
     10 Roster staff 
     11 Conduct a staff performance assessment process 
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     12 Prepare and deliver training sessions 
     13 Conduct training for a small group 

     14 
Monitor and evaluate the effectiveness of 
training outcomes 

     15 Apply catering control principles and procedures  

     16 
Develop a marketing strategy and coordinate 
sales activities 

     17 
Design meals to meet specific dietary or cultural 
needs 

     18 
Design menus to meet specific market 
requirements 

     19 Develop and supervise operational approaches 

     20 
Establish and maintain quality control in food 
production 

     21 Manage special events 
     22 Monitor catering revenue and costs 

     23 
Monitor and maintain a business computer 
system 

     24 Organise food service operations 
     25 Select catering systems 
     26 Plan and manage menu-based catering 

     27 
Provide professional support to business 
colleagues 

     28 Read and write English at an advanced level 

     29 
Use oral English to convey a complex exchange 
of ideas  

       

   HFP.02 
Demi 
Chef Functional Competencies 

     1 
Establish and maintain a safe working 
environment 

     2 
Establish and maintain quality control in food 
production 

     3 Monitor, control and order new stock 
     4 Monitor routine workplace operations 

     5 
Maintain strategies for safe storage of prepared 
foods 

     6 Plan, prepare and display a buffet service 
     7 Prepare soups 
     8 Prepare appetizers and salads 
     9 Prepare portion-controlled meat cuts 
     10 Prepare and cook poultry and game meats 
     11 Prepare vegetables, eggs, and farinaceous dishes 
     12 Prepare a variety of sandwiches 
     13 Prepare and cook seafood 

     14 
Prepare chocolate-based dishes and 
confectionery 

     15 Prepare hot and cold dessert dishes 
     16 Coach others in job skills 
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   HFP.03 
Commis 
Chef Functional Competencies 

     1 Monitor routine workplace operations 
     2 Identify and prepare various meats 

     3 
Maintain strategies for safe storage of prepared 
foods 

     4 Prepare soups 
     5 Prepare vegetables, eggs, and farinaceous dishes 
     6 Prepare a variety of sandwiches 
     7 Prepare portion-controlled meat cuts 
     8 Prepare and cook poultry and game meats 
     9 Prepare and cook seafood 
     10 Prepare hot and cold dessert dishes 
       

   HFP.04 
Chef de 
Partie Functional Competencies 

    
Pastry 
Chef 1 

Establish and maintain a safe working 
environment 

     2 Manage quality customer/guest services 
     3 Prepare and monitor operational budgets 
     4 Manage financial performance within a budget 
     5 Manage stock purchases and inventories  
     6 Monitor, control and order new stock 
     7 Receive and securely store in-coming goods 
     8 Roster staff 
     9 Monitor routine workplace operations 
     10 Monitor staff performance standards 
     11 Conduct a staff performance assessment process 
     12 Coach others in job skills 
     13 Prepare and display petits fours    
     14 Prepare and display sugar work 
     15 Prepare and model marzipan 
     16 Prepare and present chocolate goods 
     17 Prepare and present desserts 
     18 Prepare and present gateaux, torten and cakes 
     19 Prepare and produce cakes and pastries 
     20 Prepare and produce yeast goods 
     21 Prepare bakery products for patisserie 
       

   HFP.05 
Commis 
Pastry  Functional Competencies 

     1 Prepare and display petits fours    
     2 Prepare and display sugar work 
     3 Prepare and model marzipan 
     4 Prepare and present chocolate goods 
     5 Prepare and present desserts 
     6 Prepare and present gateaux, torten and cakes 
     7 Prepare and produce cakes and pastries 
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   HFP.06 Baker Functional Competencies 
     1 Prepare and produce yeast goods 
     2 Prepare bakery products for patisserie 
       
   HFP.07 Butcher Functional Competencies 
     1 Identify and prepare various meats 
     2 Prepare portion-controlled meat cuts 
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HOTEL     Core Competencies 

     1 Work effectively with colleagues and customers 
     2 Work in a socially diverse environment 

     3 
Implement occupational health and safety 
procedures 

     4 Comply with workplace hygiene procedures 
     5 Maintain hospitality industry knowledge 
       

 1.4 FOOD & 
BEVERAGE   GenericCompetencies 

  SERVICE   1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Perform basic clerical procedures 
     3 Promote hospitality products and services 
     4 Receive and securely store in-coming goods 

     5 
Process a financial transaction for services 
rendered 

     6 Provide a link between kitchen and service area 
     7 Provide food and beverage services 

     8 
Develop and maintain food & beverage product 
knowledge 

     9 Receive and resolve customer complaints 
     10 Speak English at a basic operational level 
       

   HFBS.01 
F & B 
Director Functional Competencies 

     1 Manage physical assets and infrastructure 
     2 Prepare and monitor operational budgets 
     3 Manage financial performance within a budget 
     4 Prepare routine financial statements 
     5 Maintain financial standards and records 
     6 Audit financial procedures 

     7 
Develop and implement a business plan or 
campaign 
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     8 
Develop a marketing strategy and coordinate 
sales activities 

     9 Establish and maintain a business relationship 

     10 
Manage legal requirements for business 
compliance 

     11 Develop and supervise operational approaches 
     12 Lead and manage people 
     13 Recruit and select staff 
     14 Prepare and deliver training sessions 

     15 
Monitor and evaluate the effectiveness of 
training outcomes 

     16 Monitor staff performance standards 
     17 Plan a staff performance review 

     18 
Conduct staff performance assessment 
processes 

     19 
Work cooperatively in a general administration 
environment  

     20 
Design, prepare and present various types of 
reports 

     21 
Maintain a paper-based filing and retrieval 
system 

     22 Gather and present product information 
     23 Read and write English at an advanced level 
       
       

   HFBS.02 

F & B 
Outlet 
Manager Functional Competencies 

    
Restaurant 
Manager 1 

Establish and maintain a safe working 
environment 

    
Outlet 

Manager 2 Manage quality customer service 
     3 Manage physical assets and infrastructure 
     4 Prepare and monitor operational budgets 
     5 Manage financial performance within a budget 
     6 Manage stock purchases and inventories  
     7 Monitor catering revenue and costs 
     8 Prepare routine financial statements 

     9 
Develop and implement a business plan or 
campaign 

     10 
Develop a marketing strategy and coordinate 
sales activities 

     11 Establish and maintain a business relationship 

     12 
Manage legal requirements for business 
compliance 

     13 Manage and operate a coffee shop 
     14 Organise functions at a hotel or restaurant 

     15 
Monitor and manage workplace relations and 
diversity 

     16 Manage the effective use of human resources 
     17 Manage special events 
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     18 Lead and manage people 
     19 Coach others in job skills 
     20 Monitor routine workplace operations 
     21 Monitor staff performance standards 

     22 
Conduct staff performance assessment 
processes 

     23 Plan and implement a series of training events 

     24 
Monitor and evaluate the effectiveness of 
training outcomes 

     25 Recruit and select staff 
     26 Roster staff 

     27 
Use oral English to convey a complex exchange 
of ideas  

     28 Read and write English at an advanced level 
     29 Perform basic First Aid procedures 
       

   HFBS.03 
Head 
Waiter Functional Competencies 

    Captain 1 
Establish and maintain a safe working 
environment 

    
Restaurant 
Supervisor 2 Manage quality customer service 

    
Asst. Rest. 
Manager 3 Provide gueridon service 

    
Shift 

Leader 4 Provide silver service 

    
Team 

Leader 5 Serve a range of wine products 
     6 Prepare and serve cocktails 
     7 Coach others in job skills 
     8 Monitor staff performance standards 
     9 Monitor routine workplace operations 
     10 Roster staff 

     11 
Start conversations and develop good relations 
with guests 

       

   HFBS.04 
Bar 
Tender Functional Competencies 

    Barmaid 1 Clean and tidy bar and food service areas 
    Barman 2 Operate a bar facility 

    
Bar 

Person 3 Operate a cellar system 
     4 Prepare and serve cocktails 
     5 Serve a range of wine products 
     6 Process liquor sales at a bar facility 
     7 Manage responsible service of alcohol 
     8 Prepare and serve non-alcoholic beverages 
       

   HFBS.05 Waiter Functional Competencies 
    Server 1 Take food orders and provide courteous table 
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service 

    
Restaurant 

Steward 2 
Provide advice to patrons on food and beverage 
services 

    Waitress 3 
Process transactions for purchase of goods or 
services  

    
Wait 

Person 4 Prepare and serve non-alcoholic beverages 
     5 Clean and tidy bar and food service areas 
     6 Provide room service 
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CODE (proposed) COMPETENCY STANDARDS MENU 
  
CLUSTER 1 RESTAURANT SERVICES - COMMON CORE 
D1.HRS.CL1.01 Access and retrieve computer-based data 
D1.HRS.CL1.02 Apply standard safety procedures for handling foodstuffs 
D1.HRS.CL1.03 Clean and maintain kitchen equipment and utensils  
D1.HRS.CL1.04 Communicate effectively on the telephone 
D1.HRS.CL1.05 Comply with workplace hygiene procedures 
D1.HRS.CL1.06 Develop and update local knowledge 
D1.HRS.CL1.07 Implement occupational health and safety procedures 
D1.HRS.CL1.08 Maintain hospitality industry knowledge 
D1.HRS.CL1.09 Manage and resolve conflict situations 
D1.HRS.CL1.10 Organise and prepare food products and meals 
D1.HRS.CL1.11 Perform basic clerical procedures 
D1.HRS.CL1.12 Perform basic First Aid procedures 
D1.HRS.CL1.13 Promote hospitality products and services 
D1.HRS.CL1.14 Read and interpret basic directions and/or diagrams 
D1.HRS.CL1.15 Receive and resolve customer complaints 
D1.HRS.CL1.16 Receive and store kitchen supplies and food stock 
D1.HRS.CL1.17 Speak English at a basic operational level 
D1.HRS.CL1.18 Work effectively with colleagues and customers 
D1.HRS.CL1.19 Work in a socially diverse environment 
  
CLUSTER 2 COMMERCIAL COOKERY 
D1.HCC.CL2.01 Apply basic techniques of commercial cookery 
D1.HCC.CL2.02 Establish and maintain quality control in food production 
D1.HCC.CL2.03 Identify and prepare various meats 
D1.HCC.CL2.04 Maintain strategies for safe storage of prepared foods 
D1.HCC.CL2.05 Organise food service operations 
D1.HCC.CL2.06 Plan and manage menu-based catering 
D1.HCC.CL2.07 Plan, prepare and display a buffet service 
D1.HCC.CL2.08 Prepare a variety of sandwiches 
D1.HCC.CL2.09 Prepare and cook poultry and game meats 
D1.HCC.CL2.10 Prepare and cook seafood 
D1.HCC.CL2.11 Prepare and store food in a safe and hygienic manner 
D1.HCC.CL2.12 Prepare appetizers and salads 
D1.HCC.CL2.13 Prepare chocolate-based dishes and confectionery 
D1.HCC.CL2.14 Prepare hot and cold dessert dishes 
D1.HCC.CL2.15 Prepare portion-controlled meat cuts 
D1.HCC.CL2.16 Prepare soups 
D1.HCC.CL2.17 Prepare stock and sauces 
D1.HCC.CL2.18 Prepare vegetables, eggs, and farinaceous dishes 
D1.HCC.CL2.19 Present and display food products 
D1.HCC.CL2.20 Select, prepare and serve special cuisines 
D1.HCC.CL2.21 Store, prepare and serve various cheeses 
  

CLUSTER 3 COMMERCIAL CATERING 
D1.HCA.CL3.01 Apply catering control principles and procedures  
D1.HCA.CL3.02 Design a concept for a major event or function 
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D1.HCA.CL3.03 Design meals to meet specific dietary or cultural needs 
D1.HCA.CL3.04 Design menus to meet specific market requirements 
D1.HCA.CL3.05 Operate a fast food outlet 
D1.HCA.CL3.06 Prepare tenders for catering contracts 
D1.HCA.CL3.07 Select catering systems 
  
CLUSTER 4 PATISSERIE 
D1.HPA.CL4.01 Manage and operate a coffee shop 
D1.HPA.CL4.02 Prepare and display petits fours    
D1.HPA.CL4.03 Prepare and display sugar work 
D1.HPA.CL4.04 Prepare and model marzipan 
D1.HPA.CL4.05 Prepare and present chocolate goods 
D1.HPA.CL4.06 Prepare and present desserts 
D1.HPA.CL4.07 Prepare and present gateaux, torten and cakes 
D1.HPA.CL4.08 Prepare and produce cakes and pastries 
D1.HPA.CL4.09 Prepare and produce yeast goods 
D1.HPA.CL4.10 Prepare bakery products for patisserie 
  
CLUSTER 5 FOOD AND BEVERAGE SERVICE 
D1.HBS.CL5.01 Clean and tidy bar and food service areas 
D1.HBS.CL5.02 Develop and maintain food & beverage product knowledge 
D1.HBS.CL5.03 Manage responsible service of alcohol 
D1.HBS.CL5.04 Operate a bar facility 
D1.HBS.CL5.05 Operate a cellar system 
D1.HBS.CL5.06 Prepare and serve cocktails 
D1.HBS.CL5.07 Prepare and serve non-alcoholic beverages 
D1.HBS.CL5.08 Process liquor sales at a bar facility 
D1.HBS.CL5.09 Provide a link between kitchen and service area 
D1.HBS.CL5.10 Provide advice to patrons on food and beverage services 
D1.HBS.CL5.11 Provide gueridon service 
D1.HBS.CL5.12 Provide food and beverage services 
D1.HBS.CL5.13 Provide room service 
D1.HBS.CL5.14 Provide silver service 
D1.HBS.CL5.15 Serve a range of wine products 
D1.HBS.CL5.16 Take food orders and provide courteous table service 
  
CLUSTER 6 CUSTOMER SERVICE, SALES AND MARKETING 
D1.HCS.CL6.01 Develop a marketing strategy and coordinate sales activities 
D1.HCS.CL6.02 Develop and update local knowledge 
D1.HCS.CL6.03 Establish and maintain a business relationship 
D1.HCS.CL6.04 Manage quality customer service 
D1.HCS.CL6.05 Organise functions at a hotel or restaurant 
D1.HCS.CL6.06 Develop and implement a business plan or campaign 
D1.HCS.CL6.07 Prepare and deliver a marketing presentation 
  
CLUSTER 7 GENERAL ADMINISTRATION 
D1.HGE.CL7.01 Design, prepare and present various types of reports 
D1.HGE.CL7.02 Gather and present product information 
D1.HGE.CL7.03 Maintain a paper-based filing and retrieval system 
D1.HGE.CL7.04 Manage and implement small projects 
D1.HGE.CL7.05 Monitor and maintain a business computer system 
D1.HGE.CL7.06 Monitor, control and order new stock 
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D1.HGE.CL7.07 Plan and establish systems and procedures 
D1.HGE.CL7.08 Plan, manage and conduct meetings 
D1.HGE.CL7.09 Prepare business documents 
D1.HGE.CL7.10 Produce various types of form documents on a computer 
D1.HGE.CL7.11 Receive and securely store in-coming goods 
D1.HGE.CL7.12 Use common business tools and technology 
D1.HGE.CL7.13 Work cooperatively in a general administration environment  
  
CLUSTER 8 FINANCIAL ADMINISTRATION 
D1.HFI.CL8.01 Audit financial procedures 
D1.HFI.CL8.02 Maintain financial standards and records 
D1.HFI.CL8.03 Manage financial performance within a budget 
D1.HFI.CL8.04 Manage payroll records 
D1.HFI.CL8.05 Prepare and monitor operational budgets 
D1.HFI.CL8.06 Prepare routine financial statements 
D1.HFI.CL8.07 Process a financial transaction for services rendered 
D1.HFI.CL8.08 Process transactions for purchase of goods or services  
D1.HFI.CL8.09 Monitor catering revenue and costs 
  
CLUSTER 9 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
D1.HRD.CL9.01 Coach others in job skills 
D1.HRD.CL9.02 Conduct staff performance assessment processes 
D1.HRD.CL9.03 Conduct a training needs analysis 
D1.HRD.CL9.04 Conduct training for a small group 
D1.HRD.CL9.05 Develop performance assessment procedures 
D1.HRD.CL9.06 Evaluate staff performance assessment 
D1.HRD.CL9.07 Evaluate the effectiveness of an assessment system 
D1.HRD.CL9.08 Manage an assessment system for training outcomes 
D1.HRD.CL9.09 Monitor and evaluate the effectiveness of training outcomes 
D1.HRD.CL9.10 Plan a staff performance review 
D1.HRD.CL9.11 Plan and implement a series of training events 
D1.HRD.CL9.12 Prepare and deliver training sessions 
  
CLUSTER 10 MANAGEMENT AND LEADERSHIP (HRM) 
D1.HML.CL10.01 Develop and supervise operational approaches 
D1.HML.CL10.02 Establish and maintain a safe working environment 
D1.HML.CL10.03 Lead and manage people 
D1.HML.CL10.04 Manage and maintain a computer system / network 
D1.HML.CL10.05 Manage legal requirements for business compliance 
D1.HML.CL10.06 Manage physical assets and infrastructure 
D1.HML.CL10.07 Manage quality customer/guest services 
D1.HML.CL10.08 Manage special events 
D1.HML.CL10.09 Manage stock purchases and inventories  
D1.HML.CL10.10 Manage the effective use of human resources 
D1.HML.CL10.11 Monitor and manage workplace relations and diversity 
D1.HML.CL10.12 Monitor routine workplace operations 
D1.HML.CL10.13 Monitor staff performance standards 
D1.HML.CL10.14 Provide professional support to business colleagues 
D1.HML.CL10.15 Recruit and select staff 
D1.HML.CL10.16 Roster staff 
  
CLUSTER 10/11 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 



 14
3 

ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 
Division 1 - Hotel Services - Restaurant Services 

Speaking and Listening 
D1.LAN.CL10.01 Converse in English at a basic operational level 
D1.LAN.CL10.02 Respond effectively to instructions given in English  
D1.LAN.CL10.03 Start conversations and develop good relations with guests 
D1.LAN.CL10.04 Communicate effectively in English on a telephone 
D1.LAN.CL10.05 Use oral English to convey a complex exchange of ideas  
D1.LAN.CL10.06 Deliver a short oral presentation in English 
D1.LAN.CL10.07 Read and write English at an advanced level 
Reading  
D1.LAN.CL10.08 Read and interpret basic directions and/or diagrams 
D1.LAN.CL10.09 Read general information texts or media 
Writing  
D1.LAN.CL10.10 Write a short message in English 
D1.LAN.CL10.11 Prepare a business letter in advanced English 
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Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Title Item Competency Standards 

       
TRAVEL     Core Competencies 

     1 Work effectively with colleagues and customers 
     2 Work in a socially diverse environment 

     3 
Implement occupational health and safety 
procedures 

     4 Follow safety and security procedures 
     5 Develop and update tourism industry knowledge 
       

 2.1 
TRAVEL 

AGENCIES   Generic Competencies 
     1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Perform clerical procedures 
     3 Use common business tools and technology 
     4 Access and retrieve computer-based data 
     5 Promote products and services to customers 
     6 Process financial transactions 
      7 Manage and resolve conflict situations 
     8 Speak English at a basic operational level 
       

   TTA.01 
General 
Manager Functional Competencies 

    
Branch 

Manager 1 Establish and maintain a safe and secure workplace 

    
Travel 

Manager 2 Manage financial operations within a budget 

     3 Develop and implement a business plan 
     4 Prepare financial statements 
     5 Manage physical assets 
     6 Manage operational risk 
     7 Develop and manage business strategies 
     8 Prepare and deliver presentations 

     9 
Develop, implement and evaluate regional tourism 
plans 

     10 
Develop, manage and evaluate local marketing 
strategies 

     11 Organise and coordinate meetings 
     12 Coordinate marketing activities 
     13 Establish and maintain a business relationship 
     14 Manage innovative tourism projects and programs 

     15 
Maintain legal knowledge required for business 
compliance 

     16 Provide monitoring support to business colleagues 
     17 Recruit and select staff 
     18 Manage workplace diversity 
     19 Lead and manage people 
     20 Implement a training and development program 
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Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Title Item Competency Standards 

     21 Implement a staff performance assessment plan 
     22 Read and write English at an advanced level 
       

   TTA.02 
Assistant 
General Functional Competencies 

    Manager 1 
Develop, manage and evaluate local marketing 
strategies 

    
Assistant 
Branch  2 Manage and monitor tourism programs and projects 

    Manager 3 Develop and implement operational plans 

    
Travel 

Supervisor 4 
Implement/monitor event management systems and 
procedures 

     5 Access and interpret product information 
     6 Coordinate marketing activities 

     7 
Coordinate production of brochures and marketing 
materials 

     8 Operate a computerised reservation system 

     9 
Manage and maintain an operational computer 
system 

     10 
Design computer documents, reports and 
worksheets 

     11 Operate an automated information system 
     12 Manage, control and order stock 
     13 Prepare and submit quotations 
     14 Manage and maintain effective workplace relations 

     15 
Build and maintain a team approach to service 
delivery 

     16 Monitor work operations 
     17 Monitor staff performance 
     18 Coach others in job skills 
     19 Roster staff 
     20 Minimize theft 
     21 Provide First Aid 
     22 Read and write English at an advanced level 
       

   TTA.03 
Senior 
Travel Functional Competencies 

    Consultant 1 Access and interpret product information 

    

Snr. 
Ticketing 
Officer 2 

Apply advance airfare rules and procedures 

    
Snr. Travel 

Advisor 3 Book and coordinate supplier services 

     4 Coordinate marketing and promotional activities 
     5 Create promotional display stand 
     6 Compile and update tourism industry knowledge 
     7 Plan and implement sales activities 
     8 Read and write English at a basic operational level 
       
   TTA.04 Travel Functional Competencies 
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Labour 
Division 
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 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Number 
(JIN) 

Job Title Item Competency Standards 

Consultant 

    Ticketing 
Officer 1 Receive and process a reservation 

    
Reservations 

Clerk 2 Operate a computerised reservation system 

    
Ticketing 

Clerk 3 Construct and ticket domestic airfares 

    
Travel 

Advisor 4 Construct and ticket a non-air travel plan 

     5 
Construct and ticket promotional international 
airfares 

      6 Construct and ticket regular international airfares 
      7 Develop and update local knowledge 
      8 Source and package tourism products and services 

     9 
Source and provide destination information and 
advice 
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Division 2 - Travel Services 

Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Numbe
r (JIN) 

Job Title Ite
m Competency Standards 

       
TRAVE

L       

 
2.2 

TOUR 
OPERATI

ON   Generic Competencies 
     1 Communicate effectively on the telephone 
     2 Perform clerical procedures 
     3 Access and retrieve computer-based data 
     4 Use common business tools and technology 
     5 Promote products and services to customers 
     6 Process financial transactions 
     7 Manage and resolve conflict situations 
     8 Speak English at a basic operational level 
       

   
TTO.0

1 
Product 
Manager Functional Competencies 

    
Travel 

Planner 1 Access and interpret product information 

    
Product 
Designer 2 Book and coordinate supplier services 

     3 Construct and apply tourism product research 
     4 Coordinate marketing activities 
     5 Coordinate production of brochures and 
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Primary 
Labour 
Division 

Item 
 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Numbe
r (JIN) 

Job Title Ite
m Competency Standards 

marketing materials 

     6 
Create, implement and evaluate strategic 
product initiatives 

     7 
Develop, implement and evaluate regional 
tourism plans 

     8 
Develop and monitor culturally appropriate 
tourism activity 

     9 Prepare and submit quotations 

     10 
Manage innovative tourism projects and 
programs 

     11 Manage operational risk 
     12 Plan and implement package sales activities 

     13 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     14 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     15 
Source and package tourism products and 
service 

     16 
Source and provide destination information 
and advice 

     17 Develop host community awareness programs 

     18 
Develop/monitor ecologically sustainable 
tourism operations 

     19 
Develop, implement and evaluate sponsorship 
plans 

     20 
Implement/monitor event management 
systems and procedures 

     21 
Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     22 Lead and manage a development team 
     23 Coach others in job skills 

     24 
Manage and maintain effective workplace 
relations 

     25 Develop and implement a business plan 
     26 Establish and maintain a business relationship 

     27 Prepare and monitor budgets 
     28 Manage financial operations within a budget 

     29 
Maintain legal knowledge required for 
business compliance 

     30 Read and write English at a supervisory level 
       

  
Managemen
t 

TTO.0
2 

Contracts 
Manager Functional Competencies 

  Option 1 
Sales and Marketing 

Manager 1 Develop, implement and evaluate regional 
tourism plans 

  
If the post is attached to Sales and 
Marketing Dept. 2 Coordinate production of brochures and 

marketing materials 

     3 Create, implement and evaluate strategic 
product initiatives 

     4 Manage and monitor tourism programs and 
projects 
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Labour 
Division 
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 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Numbe
r (JIN) 

Job Title Ite
m Competency Standards 

     5 Establish and maintain a business relationship 

     6 Maintain legal knowledge required for 
business compliance 

     7 Develop and manage business strategies 
     8 Develop and implement a business plan 
     9 Manage and control operational costs 
     10 Manage financial operations within a budget 
     11 Manage contractual agreements/commitments 
     12 Organise and coordinate meetings 
     13 Prepare business documents 

     14 Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     15 Lead and manage people 
     16 Recruit and select staff 
     17 Read and write English at an advanced level 
       

   TTO.0
3 

Contracts 
Manager Functional Competencies 

  Option 2  
Credit 

Manager 1 Manage contractual agreements/commitments 

  
If the post is attached to 
Accounts Dept.  2 Establish and maintain a business relationship 

     3 Maintain a secure financial accounting system 

     4 Maintain legal knowledge required for 
business compliance 

     5 Manage quality customer service 

     6 Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     7 Prepare business documents 
     8 Lead and manage people 
     9 Recruit and select staff 
     10 Read and write English at an advanced level 
       

   
TTO.0

4 
Ticketing 
Manager Functional Competencies 

     1 Administer a billing and settlement plan 
     2 Apply advance airfare rules and procedures 
     3 Book and coordinate supplier services 

     4 
Build and maintain a team approach to service 
delivery 

     5 Construct and ticket domestic airfares 

     6 
Construct and ticket promotional international 
airfares 

     7 
Construct and ticket regular international 
airfares 

     8 Construct and ticket a non-air travel plan 

     9 
Create, implement and evaluate strategic 
product initiatives 

     10 Operate a computerised reservation system 
     11 Produce travel documentation on a computer 



 14
9 

    ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 

Division 2 - Travel Services 

Primary 
Labour 
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 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Numbe
r (JIN) 

Job Title Ite
m Competency Standards 

     12 Access and interpret product information 
     13 Receive and process a reservation 

     14 
Source and package tourism products and 
services 

     15 
Source and provide destination information 
and advice 

     16 
Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     17 
Manage and maintain effective workplace 
relations 

     18 Coach others in job skills 

     19 
Provide monitoring support to business 
colleagues 

     20 Read and write English at a supervisory level 
       

  
Inbound 
Operations 

TTO.0
5 

Tour 
Manager Functional Competencies 

    
Ticketing 

Supervisor 1 
Coordinate marketing and promotional 
activities 

    
Reservations 

Manager 2 Develop and implement operational plans 
     3 Interpret financial statements and reports 
     4 Operate an automated information system 

     5 
Assess and plan tourism opportunities for local 
communities 

     6 
Coordinate and operate a day-tour (or short 
excursions) 

     7 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     8 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     9 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     10 Allocate tour resources 
     11 Promote tourism products and services 

     12 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     13 
Source and provide destination information 
and advice 

     14 
Establish and maintain a safe and secure 
workplace 

     15 
Build and maintain a team approach to service 
delivery 

     16 Lead and manage people 
     17 Monitor work operations 
     18 Monitor staff performance 
     19 Roster staff 
     20 Coach others in job skills 
     21 Provide camp site catering 
     22 Minimize theft 
     23 Use English at a supervisory or senior 
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 Secondary                 

Labour                       
Division 

Job 
Index 

Numbe
r (JIN) 

Job Title Ite
m Competency Standards 

operational level 
       

   
TTO.0

6 Tour Guide Functional Competencies 

    
(incl. Senior 
Tour Guide) 1 Work as a Tour Guide 

    Tour Leader 2 Conduct pre-departure checks 

    
Tour 

Supervisor 3 Allocate tour resources 

    
Resort 

Representative 4 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     5 
Coordinate and operate a day-tour (or short 
excursions) 

     6 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     7 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     8 Manage and execute a detailed tour itinerary 

     9 
Develop and coordinate appropriate cultural 
tourism activity  

     10 
Compile and update tourism industry 
knowledge 

     11 Book and coordinate supplier services 
     12 Promote tourism products and services 
     13 Set up and operate a camp site 
     14 Provide camp site catering 
     15 Follow workplace hygiene procedures 
     16 Provide First Aid 
       

  
For Eco tours or extended excursions to 

remote areas 
Functional Competencies                 (NB: Not for 

all states) 
     E1 Operate tours in remote areas 

     E2 
Maintain tourism vehicles in safe and clean 
operational condition  

     E3 
Operate and maintain a 4WD vehicle in safe 
working condition 
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CODE (proposed) COMPETENCY STANDARDS MENU 
  
CLUSTER 1 COMMON CORE COMPETENCIES 
D2.TCC.CL1.01 Work effectively with colleagues and customers 
D2.TCC.CL1.02 Work in a socially diverse environment 
D2.TCC.CL1.03 Implement occupational health and safety procedures 
D2.TCC.CL1.04 Follow safety and security procedures 
D2.TCC.CL1.05 Communicate effectively on the telephone 
D2.TCC.CL1.06 Manage and resolve conflict situations 
D2.TCC.CL1.07 Develop and update tourism industry knowledge 
D2.TCC.CL1.08 Promote products and services to customers 
D2.TCC.CL1.09 Perform clerical procedures 
D2.TCC.CL1.10 Access and retrieve computer-based data 
D2.TCC.CL1.11 Speak English at a basic operational level 
D2.TCC.CL1.12 Process financial transactions 
D2.TCC.CL1.13 Use common business tools and technology 
  
CLUSTER 2 TRAVEL AGENCY - TICKETING 
D2.TTA.CL2.01 Access and interpret product information 
D2.TTA.CL2.02 Administer a billing and settlement plan 
D2.TTA.CL2.03 Apply advance airfare rules and procedures 
D2.TTA.CL2.04 Book and coordinate supplier services 
D2.TTA.CL2.05 Construct and ticket a non-air travel plan 
D2.TTA.CL2.06 Construct and ticket domestic airfares 
D2.TTA.CL2.07 Construct and ticket promotional international airfares 
D2.TTA.CL2.08 Construct and ticket regular international airfares 
D2.TTA.CL2.09 Coordinate marketing and promotional activities 
D2.TTA.CL2.10 Create promotional display stand 
D2.TTA.CL2.11 Develop and update local knowledge 
D2.TTA.CL2.12 Maintain product information inventory 
D2.TTA.CL2.13 Operate a computerised reservation system 
D2.TTA.CL2.14 Operate an automated information system 
D2.TTA.CL2.15 Produce travel documentation on a computer 
D2.TTA.CL2.16 Prepare quotations 
D2.TTA.CL2.17 Read/write English at a basic operational level 
D2.TTA.CL2.18 Receive and process a reservation 
D2.TTA.CL2.19 Source and package tourism products and services 
D2.TTA.CL2.20 Source and provide destination information and advice 
  
CLUSTER 3 TOUR GUIDE SERVICES 
D2.TTG.CL3.01 Work as a Tour Guide 
D2.TTG.CL3.02 Allocate tour resources 
D2.TTG.CL3.03 Conduct interpretive activities in the field 
D2.TTG.CL3.04 Conduct pre-departure checks 
D2.TTG.CL3.05 Coordinate and operate a day-tour (or short excursions) 
D2.TTG.CL3.06 Demonstrate/observe respect for indigeneous cultures 
D2.TTG.CL3.07 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.08 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.09 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
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D2.TTG.CL3.10 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.11 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.12 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.13 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.14 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.15 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.16 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.17 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.18 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
D2.TTG.CL3.19 Develop and coordinate appropriate cultural tourism activity  
  
CLUSTER 4 TOUR OPERATIONS 
D2.TTO.CL4.01 Allocate tour resources 
D2.TTO.CL4.02 Carry out vehicle maintenance or minor repairs 
D2.TTO.CL4.03 Clean premises and equipment 
D2.TTO.CL4.04 Conduct pre-departure checks 
D2.TTO.CL4.05 Demonstrate climbing skills at a basic level  
D2.TTO.CL4.06 Develop and implement operational plans 
D2.TTO.CL4.07 Develop interpretive content for Eco Tourism activities 
D2.TTO.CL4.08 Drive large tour buses or coaches 
D2.TTO.CL4.09 Manage and execute a detailed tour itinerary 
D2.TTO.CL4.10 Follow workplace hygiene procedures 
D2.TTO.CL4.11 Manage operational risk 
D2.TTO.CL4.12 Monitor tourism operations 
D2.TTO.CL4.13 Maintain tourism vehicles in safe and clean operational condition  
D2.TTO.CL4.14 Operate and maintain a 4WD vehicle in safe working condition 
D2.TTO.CL4.15 Operate tours in remote areas 
D2.TTO.CL4.16 Set up and operate a camp site 
D2.TTO.CL4.17 Plan and implement package sales activities 
D2.TTO.CL4.18 Provide camp site catering 
D2.TTO.CL4.19 Provide First Aid 
  
CLUSTER 5 CUSTOMER SERVICE, SALES, AND MARKETING 
D2.TCS.CL5.01 Apply point of sale handling techniques 
D2.TCS.CL5.02 Assess and plan tourism opportunities for local communities 
D2.TCS.CL5.03 Build and maintain a team approach to service delivery 
D2.TCS.CL5.04 Compile and update tourism industry knowledge 
D2.TCS.CL5.05 Construct and apply tourism product research 
D2.TCS.CL5.06 Coordinate marketing activities 
D2.TCS.CL5.07 Coordinate production of brochures and marketing materials 
D2.TCS.CL5.08 Create, implement and evaluate strategic product initiatives 
D2.TCS.CL5.09 Develop and monitor culturally appropriate tourism activity 
D2.TCS.CL5.10 Develop conference programs 
D2.TCS.CL5.11 Develop host community awareness programs 
D2.TCS.CL5.12 Develop, implement and evaluate regional tourism plans 
D2.TCS.CL5.13 Develop, implement and evaluate sponsorship plans 
D2.TCS.CL5.14 Develop, manage and evaluate local marketing strategies 
D2.TCS.CL5.15 Develop/monitor ecologically sustainable tourism operations 
D2.TCS.CL5.16 Establish and maintain a business relationship 
D2.TCS.CL5.17 Implement/monitor event management systems and procedures 
D2.TCS.CL5.18 Manage quality customer service 
D2.TCS.CL5.19 Plan and implement sales activities 
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D2.TCS.CL5.20 Prepare and deliver presentations 
D2.TCS.CL5.21 Prepare and submit quotations 
D2.TCS.CL5.22 Promote tourism products and services 
D2.TCS.CL5.23 Source and package tourism products and service 
  
CLUSTER 6 GENERAL ADMINISTRATION 
D2.TGA.CL6.01 Create and update a tourism website 
D2.TGA.CL6.02 Design computer documents, reports and worksheets 
D2.TGA.CL6.03 Develop and manage business strategies 
D2.TGA.CL6.04 Manage and monitor tourism programs and projects 
D2.TGA.CL6.05 Manage, control and order stock 
D2.TGA.CL6.06 Minimize theft 
D2.TGA.CL6.07 Operate an automated information system 
D2.TGA.CL6.08 Organise and coordinate meetings 
D2.TGA.CL6.09 Plan and establish systems and procedures 
D2.TGA.CL6.10 Prepare business documents 
D2.TGA.CL6.11 Produce documents on a computer 
D2.TGA.CL6.12 Receive and store stock 
D2.TGA.CL6.13 Source and present information 
  
CLUSTER 7 FINANCIAL ADMINISTRATION 
D2.TFA.CL7.01 Audit financial procedures 
D2.TFA.CL7.02 Interpret financial statements and reports 
D2.TFA.CL7.03 Maintain a secure financial accounting system 
D2.TFA.CL7.04 Manage contractual agreements/commitments 
D2.TFA.CL7.05 Manage and control operational costs 
D2.TFA.CL7.06 Prepare financial statements 
D2.TFA.CL7.07 Process financial transactions 
  
CLUSTER 8 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
D2.TRD.CL8.01 Analyse competency requirements 
D2.TRD.CL8.02 Coach others in job skills 
D2.TRD.CL8.03 Conduct an individual performance assessment 
D2.TRD.CL8.04 Deliver training sessions 
D2.TRD.CL8.05 Design and establish a training system 
D2.TRD.CL8.06 Design training courses 
D2.TRD.CL8.07 Develop assessment tools and procedures 
D2.TRD.CL8.08 Establish a performance assessment system 
D2.TRD.CL8.09 Implement a staff performance assessment plan 
D2.TRD.CL8.10 Implement a training and development program 
D2.TRD.CL8.11 Monitor and evaluate a training and development program 
D2.TRD.CL8.12 Plan and promote a training program 
D2.TRD.CL8.13 Review performance assessment outcomes 
D2.TRD.CL8.14 Review training outcomes 
D2.TRD.CL8.15 Train selected small groups 
  
CLUSTER 9 RESOURCE MANAGEMENT 
D2.TRM.CL9.01 Apply industry standards to team supervision  
D2.TRM.CL9.02 Develop and implement a business plan 
D2.TRM.CL9.03 Develop and implement operational plans 
D2.TRM.CL9.04 Develop and manage business strategies 
D2.TRM.CL9.05 Establish and maintain a safe and secure workplace 
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D2.TRM.CL9.06 Lead and manage a development team 
D2.TRM.CL9.07 Lead and manage people 
D2.TRM.CL9.08 Maintain legal knowledge required for business compliance 
D2.TRM.CL9.09 Manage and purchase stocks 
D2.TRM.CL9.10 Manage financial operations within a budget 
D2.TRM.CL9.11 Manage innovative tourism projects and programs 
D2.TRM.CL9.12 Manage physical assets 
D2.TRM.CL9.13 Manage quality customer service 
D2.TRM.CL9.14 Manage workplace diversity 
D2.TRM.CL9.15 Manage and maintain effective workplace relations 
D2.TRM.CL9.16 Manage and maintain an operational computer system 
D2.TRM.CL9.17 Monitor staff performance 
D2.TRM.CL9.18 Monitor work operations 
D2.TRM.CL9.19 Prepare and monitor budgets 
D2.TRM.CL9.20 Provide monitoring support to business colleagues 
D2.TRM.CL9.21 Recruit and select staff 
D2.TRM.CL9.22 Roster staff 
  
CLUSTER 10 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 
D2.LAN.CL10.01 Read and write English at a basic operational level 
D2.LAN.CL10.02 Use English effectively at a supervisory level 
D2.LAN.CL10.03 Read and write English at a supervisory level 
D2.LAN.CL10.04 Use English at a supervisory or senior operational level 
D2.LAN.CL10.05 Read and write English at an advanced level 

 
 

 
 
 


