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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน (2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงันและ (3) เสนอแนะแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การศึกษาใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed-method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) และการสารวจ (Survey) กลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากภาคธุรกิจและแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจานวน 316
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากภาคท้องถิ่นจานวน 26 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเกาะพะงันทั้งโดยตรง
และโดย อ้อมแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจและแรงงาน กลุ่มคนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม
เยาวชน ปัญหาที่เกี่ยวข้องจึงแตกต่างตามประเภทของกลุ่มทุนมนุษย์ทั้ง 4 กลุ่มนี้ ทั้งนี้ในภาพรวม
เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะในการทางาน ทักษะภาษาต่างประเทศ การขาดการพัฒนา
อาชี พ เสริ ม การขาดแคลนแรงงานคุ ณ ภาพ เป็ น ต้ น แนวทางการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงควรแบ่งแผนพัฒนาเป็น 3 ระยะ ในระยะสั้นควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมต่างๆ
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ระยะกลางควรพัฒนาเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ และระยะยาวควรสร้างศูนย์
ฝึ ก อบรมและที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ กิ ด การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: ทุนมนุษย์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน

Abstract
This research aims to (1) investigate issues regarding human capital development (2) explore the needs for human capital development and (3) propose a
framework of human capital growth for Phangan Island sustainable tourism development. A mixed method of in-depth interviews, focus groups, and surveys was
employed. The data collection was based on two sample groups (1) 316 members from a tourism business sector and its labor business (2) 26 members from a
local sector.
The findings reveal that there are four groups of human capital having
both direct and indirect relations with Phangan Island tourism business (a) business owners and labors (b) the locals (c) the seniors (d) the youths. Although the
problems involved are varied based on their classifications, the overall issues are
(1) work skills (2) foreign languages skills (3) insufficient supplement career development (4) insufficient quality labor force. A framework for the human capital
development is subsequently set in three key phases. Phase one, in a short term,
is to focus on various training courses; phase two, an intermediate one, is to organize a network of public and private sectors; phase three, a long term, is to
establish a training center emphasizing on the heightening of a local curriculum
for human capital advancement that leads to the island’s sustainable tourism
development.
Keywords: human capital; sustainable tourism; Phangan Island

บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจานวนมาก (Labor Intensive) ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญของการจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริ ก ารในทุ ก รู ป แบบ (การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย, 2557) ความต้ อ งการในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพจึงมีสูงตามอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยว โดย
ที่อัตราการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 จะมีความต้องการกาลังคน
ในสาขาที่พักแรมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 จานวน 108,000 คน เป็นจานวน 130,000 คน ในปี
พ.ศ. 2560 โดยเน้นที่ 4 แผนกหลักคือ ต้อนรับ แม่บ้านครัว และบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ด้า นการท่ อ งเที่ย วจึงได้รั บความสนใจ แผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความสาคัญกับการวางรากฐานและแก้ไข
ปัญหาที่เ ป็นอุ ปสรรคต่ อการพัฒ นาการท่ องเที่ยวในหลายด้าน รวมทั้งด้านบุคลากรทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3) สาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ นี้ คื อ (1) พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด และ (2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงไม่ควรจากัดอยู่แต่เพียงภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแต่ควรมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนท้องถิ่นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม (WTO, 1998; Swarbrooke, 1999) ภายใต้มิติด้านสังคม การท่องเที่ยว
ต้องสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดคุณภาพของสังคมประการหนึ่งคือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ทั้งในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคประชาชนท้องถิ่น
เกาะพะงัน เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาว
และน้าทะเลที่ใสจึงของเป็นเสน่ห์ของเกาะพะงัน โดยบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
เช่น น้าตกธารเสด็จ เป็นน้าตกที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง
น้าตกแพง เป็นน้าตกที่สวยงามมีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารกล้วยไม้มีน้าตลอดทั้งปีแสดงถึง

ความสมบูร ณ์ของผื นป่า มีท างเดิน ป่า ไปยั งโดมศิ ลาซึ่ งเป็นจุ ดชมวิว และชมพระอาทิตย์ ตกที่
สวยงาม ด้วยเหตุนี้เกาะพะงันจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (619,609 คน) และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทย (สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557)
การเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพะงัน ส่งผลกระทบในหลายๆ
ด้าน การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวของเกาะพะงันที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของเกาะพะงัน กล่าวคือในขณะ
ที่เศรษฐกิจของเกาะพะงันดีขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้จากการท่องเที่ยว แต่สังคมความเป็นอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นของเกาะพะงันเริ่มเลือนหายไป เป็นต้น (ปานจิตร จินหิรัญ และพีรสิทธิ์ คานวณ
ศิลป์, 2556) ในขณะเดียวกันปัญหาสาคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจ
อาเซียนทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงานเสรีและแรงงานฝีมือจานวนมากยังขาดความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศ (สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557) ขณะที่ข้อมูลรายงานจากกระทรวง
แรงงาน (2559) แสดงให้เห็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและต่างประเทศที่สาคัญใน
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศพม่าและลาว (7.0) และประเทศ
ฟิลิปปินส์ (5.8) สูงกว่าประเทศไทย (2.8) หากอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศเหล่านี้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้ง 3 สัญชาติมาทางานในประเทศไทยอาจจะลดน้อยลง
และอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในหลายๆ ภาคธุรกิจรวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการ
งานวิ จั ย นี้ จึ ง ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแรงงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในระยะยาวเพื่อเป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
เกาะพะงัน
3. เพื่อเสนอแนะแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ เกาะ
พะงัน

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนามาจากแนวคิดความยั่งยืน (Sustainability) (Butler,
1999: Liu, 2003) The World Tourism Organization (WTO, 1995: 30) ให้ความหมายการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องให้ความสาคัญความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและความต้ อ งการเจ้ า ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วหรื อ ในที่ นี้ คื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ใน
ขณะเดียวกันนั้น ต้องช่วยปกป้องและเพิ่มโอกาสในอนาคต จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นาไปสู่
การจั ดการทรั พยากรทั้ งหมดในทางที่ ความต้อ งการในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและความสุ ขของ
นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับการเติมเต็มโดยยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติ” ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเป็นผลิตผลขององค์ประกอบและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว ความต้องการและความพึงพอใจให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ความต้องการและความพึงพอใจของคนท้องถิ่น และการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม องค์ประกอบทั้งหมดนี้ต้องทางานอย่างสอดคล้อง
กัน โดยสรุป การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสาคัญทางการ
ท่องเที่ยวใน 3 มิติ คือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และด้านสังคม ดังภาพที่ 1

มิติดำ้ นสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

มิติดำ้ นสังคม
การพัฒนาท้องถิ่น

มิติดำ้ นเศรษฐกิจ
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ที่มำ: สรุปจากความหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย WTO (1995)

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
ทุ น มนุ ษ ย์ หรื อ Human Capital มี ค วามหมายในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ว่ า ทั ก ษะและ
ความรู้ที่บุคคลมีเพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในเชิงการผลิต (Becker, 1962) โดยให้ความสาคัญกับ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน โดยการพัฒนาความสามารถ
ภายในตั วบุ ค คลและการลงทุ นในการพั ฒนาความเป็ น มนุษ ย์ ของบุ คคล (Olaniyan & Okemakinde, 2008) อย่างไรก็ตามในโลกศตวรรษที่ 21 นิยามของทุนมนุษย์ไม่ควรถูกจากัดอยู่เพียง
แค่ในบริบทของเศรษฐศาสตร์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ Kusluvan, Ilhan, & Buyruk (2010)
กล่าวว่า ทุนมนุษย์เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ อารมณ์และวุฒิภาวะ
ประสบการณ์ ความสัมพันธ์และการศึกษา ทั้งนี้ Singh (1997) กล่าวว่า การฝึกอบรมและการให้
การศึกษา เป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์
แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์เปลี่ยนแปลงต่อยอดมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จี
ระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ (2557) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการ (5K’s) เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ คือ ทุนทางความรู้ (Knowledge capital)
ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity capital) ทุนทางนวัตกรรม (Innovation capital) ทุน
ทางวัฒนธรรม (Cultural capital) และ ทุนทางอารมณ์ (Emotional capital) ซึ่งต้องเป็นการ
พัฒนาตั้งแต่ระดับมหภาคคือประเทศ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับจุลภาคคือองค์กรและบุคคล
ทั้งนี้การพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมุ่งไปสู่การเป็นทุนแห่งความยั่งยืน (Sustainable Capital) ซึ่งมี
ปัจจัยชี้วัด 6 ประการคือ (1) เป็นการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต้องสอดคล้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (3) ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม (4)
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ (5) ต้องมีการกระจายรายได้สู่ประชากรส่วน
ใหญ่ และ (6) ต้องเป็นการพัฒนาที่พึ่งตนเอง
งานวิจัยด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
งานวิจัยด้านการพัฒนาทุนมนุษย์/ทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีการ
ดาเนินงานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของทุน
มนุษ ย์ใ นการจัด การท่ องเที่ ยวภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ ตอนกลางสู่ การเป็น แหล่งท่อ งเที่ย ว
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดย ชั ช จริ ย า ใบลี และคณะ (2558) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม) และเชิงปริมาณ (การสารวจ) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ภัตตาคารร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และบริษัทนา
เที่ยวจานวน 136 คน พบว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัฒนาทุนมนุษย์โดยการทัศนศึกษาดูงาน
และการฝึกอบรมภายใน การถ่ายทอดประสบการณ์ และต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
ภาพลักษณ์ ต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มากที่สุด
การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง) โดย เอกพล วงศ์เสรี และคณะ (2556) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจการบิน จานวน 1,100 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม ย่ อย พบว่ า สมรรถนะที่พึ งประสงค์ ในการรองรั บการเข้า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านความรู้ (เช่น การท่องเที่ยว การบริการและต้อนรับ ห้องพัก
และสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์และ
การบริการ) ด้านทักษะ (ภาษาอังกฤษ การจัดห้องพัก การประกอบอาหาร การบริการลูกค้า)
และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส การมีจิตบริการ ความตรงต่อเวลา)
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจบริการที่บุคลากรต้องการได้แก่ การศึกษาต่อ
และการพัฒนาตนเอง เช่นศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนงาน การให้คาปรึกษา ใน
ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยนาเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การร่วมกับเอกชน
ในการพัฒนาและฝึกอบรม การกาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สุรีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ (2557) ศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) สู่การเป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้าโขง
ใช้วิ ธีวิจั ยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บข้ อมูล จากกลุ่ม ตัวอย่างผู้ประกอบการด้า นการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (2) ที่พักแรม (3) ร้านขายของที่ระลึก (4) บริษัทนา
เที่ยวและมั คคุเทศก์ ผลการศึก ษาพบว่า การสร้างความเข้ม แข็งของทุ นมนุษย์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวมุ่งเน้นไปยังมาตรฐาน MRA (ASEAN Mutual Recognition Agreement) ในส่วนของ
งานต้อนรับส่วนหน้า
ศิริรัต น์ มี เดช (2549) ศึกษาความต้ องการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ในอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว ของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ที่

เป็นผลจากการสารวจคือ รีสอร์ทและโรงแรม ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการ
ฝึกอบรม (Training) เป็นรูปแบบกิจกรรมที่สถานประกอบการใช้มากที่สุดเพื่อพัฒนาพนักงาน
โดยมีวิธีการเช่น การสอนงาน การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ศึกษาดูงาน และให้ความเห็น
ว่า หน่ ว ยงานภาคเอกชนได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่ ว ยงานเทศบาล สถาบั น การศึ ก ษามี ห น้ า ที่ร่ ว มกั นในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นของพนักงานชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันการสนับสนุน
จากสถานประกอบการให้ได้ รับ การฝึกอบรมยังอยู่ใ นระดับต่ าและเป็นการอบรมเฉพาะงาน
พนักงานส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับการอบรมทักษะพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ และ
พนักงานระดับปฏิบัติการต้องการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด ผลการวิจัยนี้ยังแสดงให้
เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้วิจัย
เสนอแนะงานวิจัยในอนาคตว่า ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของอาชีพและท้องถิ่น และควรมีการวิจัยในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนา ที่สอดรับกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมต่อไป
ในบริบทระดับชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ขวัญกมล ดอนขวา (2555) พบว่าปัจจัยที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมีหลายปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวกับการค้าขายมากที่สุด และมีผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของ
ชุมชนในด้านการให้การศึกษามากที่สุด ดังนั้นการพัฒนาผู้นาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิก
กลุ่ม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีผลต่อการเพิ่มยอดขายสินค้า
ในชุมชน และรายได้ดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดสรรกาไรไปเพื่อการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนใน
ด้านต่าง ๆโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษา ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ไม่ใช่งานวิจัยในบริบทด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในเชิงความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น การพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ นับเป็น
ตัวชี้วัดสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยสรุป งานวิจัยที่ผ่านมาศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีกลุ่มตัวอย่างเป็นทุนมนุษย์ในภาคธุรกิจ และส่วนใหญ่พบว่าความต้องการในการพัฒนาเกี่ยวข้อง
กับความรู้แ ละทักษะในการทางาน ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ โดยใช้ รูปแบบการ
ฝึกอบรมเป็นสาคัญ สาหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของเกาะพะงันนี้ วางกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยใช้แนวคิดทุนมนุษย์ 5K’s และ
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ การจะพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้นั้น ต้องมีพื้นฐานจากการพัฒนา “คน” ซึ่งนับเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาด้านอื่นๆ และสิ่งที่ต้องพัฒนาในทุนมนุษย์คือ ทุนทางการสร้างสรรค์ ทุนทาง
ความรู้ ทุนทางนวัตกรรม ทุนทางอารมณ์ และทุนทางวัฒนธรรม (5K’s) และกลุ่มทุนมนุษย์เพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงันไม่ควรจากัดแค่เพียงกลุ่มภาคธุรกิจ แต่ต้องรวมไปถึงคน
ในชุมชนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
เกาะพะงัน ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ตัวอย่างจากภาคชุมชน และกลุ่มตัวอย่างจากภาคธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเกาะ
พะงัน ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดวิธีการวิจัย
ตำรำงที่ 1 รายละเอียดวิธีวิจยั
วิธีวิจัย

เครื่องมือวิจัย

เชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์

กำรเก็บข้อมูล

กลุ่มตัวอย่ำง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

In-depth

ผู้ น าท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน จ านวน Content Analysis

กึ่งโครงสร้าง

Interview

19 คน

ชุดคาถามกึ่ง

Focus Group บ . จั ด น า เที่ ย ว ส มา ชิ ก ชม ร ม Content Analysis

โครงสร้าง

ผู้ประกอบการจัดนาเที่ยว จานวน
6 คน และอาสาสมัครไกด์ท้องถิ่น
จานวน 20 คน

แบบสัมภาษณ์

In-depth

ผู้บ ริห ารโรงเรี ย นบนเกาะพะงั น Content Analysis

กึ่งโครงสร้าง

Interview

จานวน 7 แห่ง

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดวิธีวิจยั (ต่อ)
วิธีวิจัย

เครื่องมือวิจัย

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม

กำรเก็บข้อมูล

กลุ่มตัวอย่ำง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

สุ่มตัวอย่างแบบ - ผู้บริหารที่พักแรม จานวน 119 Descriptive Statistics

แบบประเมิน

สะดวก

ตนเอง

(Convenience - พนักงานขับ รถขนส่งผู้โ ดยสาร
Sampling)

แห่ง
จานวน 111 คน
- เ จ้ า ข อ ง ร้ า น อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่ม จานวน 60 แห่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อมูลในตารางที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
เครื่องมือที่ต่างกัน 2 แบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลกล่าวคือ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และชุดคาถามกึ่งโครงสร้างสาหรับ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม จานวน 3 ชุดที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจสาหรับกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของแบบสอบถาม
และลักษณะคาถามมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีลักษณะในภาพรวมดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 สารวจ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล เป็นคาถามแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2 สารวจข้อมูลเบื้องต้นของ
สถานประกอบการ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ และแบบให้กรอกข้อมูล ส่วนที่ 3 สารวจความ
ต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ เป็นคาถามแบบเลือกตอบและคาถาม
ปลายเปิด

ผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์คือ (1) ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนมนุษย์
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน (2) ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของเกาะพะงัน และ (3) แผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของเกาะพะงัน

ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
1. ปัญหาและอุปสรรคในภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในส่วนของภาคธุรกิจ เกาะพะงันมีความขาดแคลนแรงงานคน
ไทยและเข้าไม่ถึงแรงงานคุณภาพ แรงงานจานวนมากเป็นแรงงานชาวต่างชาติโดยเฉพาะแรงงาน
พม่ า ซึ่ งยั งขาดความรู้ แ ละทั กษะในการให้ บ ริก ารในระดั บมาตรฐานสากล ข้ อมู ล จากสถาน
ประกอบการที่พัก พบว่า สถานประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพแรงงาน ทั้งเรื่อง
ความรู้ของพนักงานและทักษะในการให้บริการและการสื่อสาร ทั้งนี้ข้อมูลจากนายกสมาคมทั้ง 2
สมาคมให้ข้อมูลว่า สถานประกอบการที่พักแรมบนเกาะพะงันมีความต้องการแรงงานชาวไทย
มากกว่าแรงงานต่างชาติเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีความเป็นไทย (Thai Hospitality) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
การสนทนากลุ่มย่อยผู้ประกอบการบริษัทนาเที่ยวจาก 6 บริษัท พบว่า ธุรกิจนาเที่ยว
ขาดแคลนพนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพ ขาดทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ ทั ก ษะการให้ บ ริ ก าร
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ซึ่งส่วนใหญ่ทางานแต่ไม่มีบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ นอกจากนั้นผลจากการ
สนทนากลุ่มย่อยของมัคคุเทศก์และอาสาสมัครนาเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทางานในบริษัทนาเที่ยว
ในลักษณะงานมัคคุเทศก์ จานวน 20 คน สะท้อนสภาพปัญหาในด้านต่างๆต่อไปนี้ (1) ขาดทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ (2) จานวนมัคคุเทศก์ที่มีบัตรอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีจานวน
ไม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น (3) การขาดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมัคคุเทศก์ (4)
ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทย (5) ค่าตอบแทนยังไม่
สามารถจูงใจให้มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องมาทางานบนเกาะพะงัน
ผลการศึกษาจากพนักงานขับรถให้บริการขนส่งผู้โดยสารบนเกาะพะงัน จานวน 111
คน ชี้ใ ห้เ ห็นว่ า ปัญ หาที่ สาคัญ ของการให้บริ การขนส่งผู้โ ดยสาร คื อ (1) การให้บ ริก ารที่ผิ ด
กฎหมายส่ งผลต่ อ ความปลอดภั ย และความเชื่ อมั่ น ของนั ก ท่ องเที่ ย ว และ (2) ทั ก ษะในการ
ให้บริการของพนักงานขับรถ เช่นการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ มารยาทในการขับขี่
และการสื่อสาร สาหรับผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มบนเกาะพะงันให้ข้อมูลคือปัญหาที่
สาคัญของการให้บริการการอาหารและเครื่องดื่ม คือ การจัดการขยะ การควบคุมการเปิดบริการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2. ปัญหาและอุปสรรคในภาคท้องถิ่น
ผลการสัมภาษณ์ผู้นาท้องถิ่นและชุมชนได้แก่ นายกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาหมู่บ้าน/
ชุมชน จานวน 19 คน พบว่า ปัญหาด้านทุนมนุษย์ในภาคชุมชนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่
และอาชีพของคนในชุมชน โดยที่ชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งไม่ติดกับทะเลมีอาชีพทาการเกษตร โดยเฉพาะ
การทาสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะพะงัน นอกจากนั้นมีการทาสวนผลไม้ การ
ปลูกผัก ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ (1) ไม่มีการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้แก่คน
ในท้องถิ่น เช่นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (2) คนท้องถิ่นขาดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะสาหรับ
การสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน (3) ประชากรในชุมชนเป็นผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยทางาน จึง
เกิดการขาดแคลนแรงงาน (4) ทัศนคติของชาวเกาะพะงันดั้งเดิมที่มองว่าอาชีพทาสวนมะพร้าว
ดั้งเดิมสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ จึงไม่มีความจาเป็นต้องพัฒนาตนเองในการสร้าง
อาชีพเสริม (5) ปัญหาการว่างงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในหลายชุมชน (6) การขาดองค์ความรู้ที่
จะสามารถน ามาพั ฒ นาอาชี พ เช่ น ความรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ ความรู้ ด้ า นการบั ญ ชี ด้ า น
การตลาด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสินค้าที่ระลึกที่ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น
ส่วนชุมชนที่มี ที่ตั้งติดกั บทะเล คนในชุม ชนนอกจากจะท าสวนมะพร้า ว ยั งมีอ าชี พ
ประมงชายฝั่ง ทั้งนี้กลุ่มประมงชายฝั่งบางส่วนนาเรือประมงมาใช้บริการรับ -ส่งนักท่องเที่ยว เป็น
การหารายได้เสริมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และทาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่คือ
การทาบังกะโล บ้านเช่า ปัญหาที่พบได้แก่ (1) กลุ่มชาวประมงที่นาเรือมาให้บริการนักท่องเที่ยว
ขาดความรู้ ขาดทักษะทั้งในด้านการให้บริการ การดูแลนักท่องเที่ยว และทักษะภาษาอังกฤษ (2)
ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว (3) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ
การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนบนเกาะพะงัน จานวน 7 แห่ง ในบทบาทของการให้
การศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนโดยตรง พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการสอนหรือจัดกิจกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นท้องถิ่นเกาะพะงัน หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เหมือนโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ แต่มีการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นไปในเนื้อหาของกลุ่มสาระต่างๆ ตามหลักสูตรบังคับ อย่างไรก็ตาม พบว่าโรงเรียนส่วน
ใหญ่ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะโดยเฉพาะทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักเรียน โดย
จัดเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียน (แต่ไม่ได้อยู่ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) ตามความสนใจ
ของนักเรียน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ส่งเสริมอาชีพการทาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซึ่ง

เป็นพืชเศรษฐกิจของเกาะพะงัน ในขณะเดียวกันพบว่าบางโรงเรียนเคยมีการเรียนการสอนและ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เช่ น โรงเรี ย นบ้ า นหาดริ้ น มี ก ารสอนเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ทหารสมเด็จ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวานเคยมีการสอนเพลงพื้นเมือง เพลงชักพระซึ่ง
ใช้ในงานชักพระทางทะเลอันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีเฉพาะที่เกาะพะงัน โดยการให้ผู้รู้หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นมาเป็นผู้ถ่ายทอด จากการศึกษาพบว่าการทากิจกรรมเหล่านี้ยังไม่มีความต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดจากปัจจัยสาคัญได้แก่ การขาดความต่อเนื่องของการทางานของผู้บริหารโรงเรียนเพราะมี
การย้ายโรงเรียนเมื่อครบวาระ และการขาดแคลนครูประจาซึ่งจะดาเนินกิจกรรมเหล่านี้
ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
1. ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรถ
โดยสารท้องถิ่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจัดนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผลการศึกษาแบ่ง
ตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาหรั บภาคธุร กิจ ที่พั กแรม ผลการส ารวจจากลุ่ มตั วอย่ างจานวน 119 ราย พบว่ า
ประเภทของห้องพักที่มีมากที่สุดคือรีสอร์ท (ร้อยละ 54) รองลงมาคือบังกะโล (ร้อยละ 32) และ
โรงแรม (ร้อยละ 10)ตามลาดับ ราคาที่พักต่อคืนส่วนใหญ่อยู่ในอัตราระหว่าง 1,001-3,000 บาท
(ร้อยละ 87) ที่พักส่วนใหญ่เปิดดาเนินงานมาแล้วมากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 85) จานวนห้องพักต่าสุด
คือ 3 ห้อง และ สูงสุดคือ 149 ห้อง จานวนห้องพักรวมจากทุกประเภทที่พักคือ 3,796 ห้อง
จานวนพนักงานระดับปฏิบัติการรวม 1,161 คน ระดับบริหารชั้นต้น/กลาง รวม 212 คน และ
ระดับบริหารระดับสูงรวม 148 คน
ผลการสารวจจานวนพนักงานชาวไทยที่ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ พบว่า แผนกอาหาร
และเครื่องดื่มมีพนักงานชาวไทยทางานมากที่สุด (349 คน) รองลงมาคือแผนกแม่บ้าน (290 คน)
และแผนกบริการส่วนหน้า (242 คน) ผลการสารวจจานวนพนักงานชาวต่างชาติพบว่า แรงงานที่
ทางานในภาคธุรกิจที่พักบนเกาะพะงันส่วนใหญ่เป็นมาจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมาจาก
ประเทศพม่าจานวนมากที่สุด (712 คน) ในขณะที่แรงงานจากภูมิภาคอื่นมีจานวนน้อยมาก ทั้งนี้
โดยเฉลี่ยพนักงานชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ทางานในแผนกแม่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือแผนก
อาหารและเครื่องดื่มและบริการส่วนหน้าตามลาดับ

ผลการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจที่พักของเกาะพะงัน พบว่า ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน) เป็นประเด็นความต้องการที่ธุรกิจ
ที่พักบนเกาะพะงันให้ความสาคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสาคัญที่ 4.2 ในขณะที่ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการแม่บ้านและอาหารและเครื่องดื่มเป็นทักษะเฉพาะที่ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความสาคัญที่ 3.7 และ 3.6 ตามลาดับ และสุดท้ายผลการสารวจรูปแบบการ
พัฒนาที่ธุรกิจที่พักเห็นว่าเหมาะสมและต้องการมากที่สุดคือการจัดอบรมภายในองค์กร (Inhouse training) มีค่าเฉลี่ยความสาคัญที่ 3.9
สาหรับธุรกิจรถโดยสารท้องถิ่น ผลการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 111 ราย พบว่า
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 38-47 ปี (ร้อยละ
44) มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 91) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชาวเกาะพะ
งันโดยก าเนิด (ร้อยละ 60) โดยกลุ่ มตัวอย่ างที่ย้ายมาประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ส่ วนใหญ่ มี
ภูมิลาเนาอยู่ในภาคใต้ (ร้อยละ 75) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้จากการให้บริการรถแท็กซี่ร้อยละ 47
มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) ขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพหลัก ผู้
ให้บริการที่ใช้รถของตนเองและรถของสหกรณ์มีสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 39 โดยส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ให้บริการรถเกาะพะงัน (ร้อยละ 63) รถที่นามาให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถสอง
แถว (ร้อยละ 99) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายงานว่าขับรถให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวมานานกว่า
6 ปี (ร้อยละ 59.5) โดยช่วงที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการมากที่สุด คือช่วง Full moon party ผล
การสารวจ (ร้อยละ 93) ความต้องการการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคการบริการขนส่งนักท่องเที่ยว
(รถสองแถว) พบว่า ทักษะภาษาต่างประเทศได้รับความสาคัญสูงสุด โดยที่ทักษะภาษาอังกฤษมี
ความต้องการพัฒนามากที่สุด ตามมาด้วยภาษาจีนและรัสเซีย
สาหรั บธุร กิจอาหารและเครื่ องดื่ ม ผลการสารวจจากกลุ่มตั วอย่า งจานวน 60 ราย
พบว่า ร้านส่วนใหญ่จาหน่ายอาหารไทย (ร้อยละ 43) รองลงมาคืออาหารไทย/อาหารต่างชาติ
และเครื่องดื่ม (ร้อยละ 32) รูปแบบการให้บริการส่วนใหญ่เป็นแบบอาหารตามสั่งที่ให้บริการทั้งที่
ร้านและการสั่งกลับบ้ าน (ร้อยละ 99) ขนาดของร้ านส่วนใหญ่คือระหว่ าง 21-50 ที่นั่ง และ
จานวนร้านที่เปิดบริการมาแล้ว 1-3 ปี (ร้อยละ 34) มีสัดส่วนใกล้เคียงกับจานวนร้านที่เปิดมาแล้ว
มากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 38)

ผลการสารวจความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ
เกาะพะงัน พบว่า การพัฒนาภาษาต่างประเทศของพนักงานถูกเลือกให้เป็นความสาคัญมากที่สุด
โดยที่ ภาษาต่างประเทศที่มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 87) และอีก
ร้อยละ 13 ได้แก่ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษารัสเซีย เป็นต้น เมื่อสอบถามความต้องการพัฒนา
ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับงานพบว่า สถานประกอบการต้องการให้พัฒนาทักษะการพูดแนะน า
อาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาคือทักษะการผลิตอาหารและทักษะการให้บริการ และ
สถานประกอบการมีความต้องการให้มีรูปแบบการพัฒนาแบบอบรมภายในมากที่สุด
กลุ่มบริษัทจัดนาเที่ยว ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า ความต้องการ
เร่งด่วนในการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจนาเที่ยวคือ (1) การยกระดับบุคลากรด้านการนาเที่ยวจาก
อาสาสมัครเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้มีจานวนมัคคุเทศก์ที่เพียงพอ
(2) การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ให้แก่พนักงาน (3) การ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการนาเที่ยว (4) การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยที่รูปแบบ
การพัฒนาที่เห็นมาเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจนาเที่ยวคือ (1) การจัดฝึกอบรมทั้ง
ภายในและนอกสถานที่ (2) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการใช้สถานประกอบการเป็น
สถานที่เรียนรู้ (3) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดโครงการฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันของการบรรจุทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ (Management Trainee)
2. ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคท้องถิ่น
สาหรับภาคชุมชน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าชุมชนท้องถิ่นต้องการการพัฒนาทุน
มนุษย์ในเรื่องต่อไปนี้ (1) การฝึกอบรมด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้กลุ่มชาวบ้านที่มี
ความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และการให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี (3) การพัฒนาอาชีพต่อยอดจากฐานอาชีพ
เดิม ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (4) การพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น การทาผ้าบาติก การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน (5) การนาความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษา (6) การส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ให้รู้สึกว่ายังมี
คุณค่าต่อสังคม (7) โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจของคนท้องถิ่น ทั้งนี้นายกเทศมนตรี
ท่านหนึ่ง กล่าวว่า “การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ดาเนินการโดยชุมชนควรพัฒนามาจากฐาน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน”

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในเกาะ
พะงันทั้งหมดเห็นด้วยว่า เกาะพะงันควรมีหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่นที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหารบางโรงเรียนให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ว่า นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจานวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ และกลายเป็นคน
ว่างงาน สร้างปัญหาให้กับสังคม เช่นการท้องในวัยรุ่น การมั่วสุมยาเสพติด เป็นต้น การมีหลักสูตร
เฉพาะที่เน้นการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งอาชีพและรายได้หลักของเกาะ
พะงันในปัจจุบัน จะทาให้เยาวชนที่ไม่เรียนต่อ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกของแรงงานที่มาประกอบ
อาชีพที่เกาะพะงัน) สามารถพัฒนาตนเองเป็นแรงงานคุณภาพ และต่อยอดความรู้และทักษะไป
เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ โดยควรจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่นที่มีสาระครอบคลุมประเด็นความ
ต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกาะพะงันอย่างยั่งยืน
แผนการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน
ผลการวิจัยในส่วนสุดท้า ยนี้ ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ และนาไปสู่การนาเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว
ของเกาะพะงัน แผนการพัฒนาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกลุ่มทุนมนุษย์ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
จากแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์ (Human capital) ที่ว่าด้วยเรื่องของ “คน” ที่มีส่ว น
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (จีระ หงส์ลดารมภ์ และ
คณะ, 2557; Becker, 1962; Olaniyan & Okemakinde, 2008) ทุนมนุษย์จึงไม่ควรถูกจากัด
แค่เพียงกลุ่มคนในภาคธุรกิจและแรงงาน แต่ควรเป็นทุกกลุ่มในสังคม โดยที่ ผลการศึกษาจาก
งานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน สามารถแบ่งได้เป็น 4
กลุ่ม เรียกว่า 4HC (4 groups of human capital) ซึ่งประกอบด้วย (1) เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว
และแรงงาน (Tourism businesses & man powers) (2) คนท้องถิ่นที่อยู่ในวัยทางาน (The
locals) คนกลุ่มนี้ไม่อยู่ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง (3) กลุ่มผู้สูงอายุ (Seniors) และ (4) กลุ่ม
เยาวชน (Youth forces) ทั้งนี้กลุ่มทุนมนุษย์ทั้ง 4 กลุ่มนี้ มีช่องว่างของการพัฒนาที่ต้องได้รับ
แตกต่างกัน ตารางที่ 2 นาเสนอการเปรียบเทียบรากฐานทุนเดิมและช่องว่างที่ต้องการพัฒนา

ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบรากฐานทุนเดิมและช่องว่างในการพัฒนาของทุนมนุษย์เกาะพะงัน
(4HC of Phangan)
กลุ่ม
รำกฐำนเดิม
ช่องว่ำงทีต่ ้องพัฒนำ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ และแรงงาน -ธุรกิจขนาดเล็กมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
-ทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาคการท่องเที่ยว
-รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายต่อการรองรับ -ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ
นักท่องเที่ยวหลายแบบ
-ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
กลุ่มคนท้องถิ่น

-การเข้าถึงทรัพยากรในท้องถิ่น
-ฐานอาชีพเดิมด้านเกษตร (สวนมะพร้าว)
และประมง
-การรวมกลุ่มอาชีพใหม่ เช่นทาผ้าบาติก

-ขาดองค์ ความรู้ เ พื่อ พั ฒนาอาชี พ
(การตลาด/การบัญชี/การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์)
-ขาดนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ
-ทัก ษะภาษาอั งกฤษที่จ ะสามารถ
สื่อสารขั้นพื้นฐานได้

กลุ่มผู้สูงอายุ

-องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
-ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

-พื้นที่ให้ คนกลุ่มนี้ได้แสดงบทบาท
และศักยภาพยังมีจากัด

กลุ่มเยาวชน

-การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น
-การตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว

-ขาดการพั ฒ นาแนวทางอาชี พ ที่
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในหลักสูตรที่
ชัดเจน
-ขาดการเชื่อมโยงการใช้พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกรอบระยะเวลำของกำรพัฒนำและกลยุทธ์
ผู้วิจัยเสนอระยะเวลาของการพัฒนาทุนมนุษย์ของเกาะพะงันเป็น 3 ระยะ โดยในแต่ละ
ระยะมีกลยุทธ์การพัฒนาที่แตกต่างกันสอดคล้องกับกลุ่มทุนมนุษย์ ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 กรอบกระยะเวลาของการพัฒนาทุนมนุษย์
ระยะเวลำ
ระยะสั้น

กลยุทธ์กำรพัฒนำ

กลุ่มทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง

1.จั ด ฝึ ก อบรมผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานธุ ร กิ จ กลุ่มธุรกิจและแรงงาน
ท่องเที่ยวและการควบคุมคุณภาพการบริการ
2.จัดฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเด็น
ความต้องการพัฒนาเร่งด่วนเช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะ
การทางานตามาตรฐานสากล
3. จัดฝึกอบรมด้านอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นการ ก ลุ่ ม ค น ท้ อ ง ถิ่ น ก ลุ่ ม
ทาสินค้าที่ระลึก การทาอาหารท้องถิ่น การเกษตรอินทรีย์
ผู้สงู อายุ กลุ่มเยาวชน

ตารางที่ 3 กรอบกระยะเวลาของการพัฒนาทุนมนุษย์ (ต่อ)
ระยะเวลำ
ระยะสั้น

กลุ่มทุนมนุษย์ที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์กำรพัฒนำ

1.จั ด ฝึ ก อบรมผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานธุ ร กิ จ กลุ่มธุรกิจและแรงงาน
ท่องเที่ยวและการควบคุมคุณภาพการบริการ
2.จัดฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเด็น
ความต้องการพัฒนาเร่งด่วนเช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะ
การทางานตามาตรฐานสากล

ระยะกลาง

1.จัดฝึกอบรมต่อเนื่องสาหรับภาคธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจและแรงงาน

2.พัฒนาเครือ ข่ า ยความร่ว มมือ ในการพัฒนาทุนมนุษ ย์ระหว่า ง ทั้ง 4 กลุ่ม
ภาครัฐ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น
ระยะยาว

1.จั ด ตั้ งศู น ย์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์ เพื่ อ การพัฒ นาการ ทั้ง 4 กลุ่ม
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน
2.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน

ทั้ง 4 กลุ่ม

หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะพะงันครอบคลุมสาระที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงันผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์ และต้องเป็นความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน เมื่อจัดทาหลักสูตรนี้แล้วจึงนาหลักสูตรเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทั้งใน
ระยะสั้ น และระยะยาว ภาพที่ 2 แสดงองค์ ป ระกอบของสาระในหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน
ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร
- มวยไทย
- ชักพระทางทะเล
- การละเล่นพื้นบ้าน

หลักสูตรท้องถิ่นเกำะพะงัน
ทักษะอำชีพ
- เกษตรอินทรีย์ - มัคคุเทศก์
- ทักษะการบริการ - ทักษะผู้ประกอบการ
- การทาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
- การผลิตสินค้าที่ระลึก

ทักษะกำรสื่อสำร
- ภาษาต่างประเทศ

ภำพที่ 2 หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
โดยสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงันตามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือกลุ่ม
ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มธุรกิจ (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรถขนส่งผู้โดยสาร
และธุรกิจจัดนาเที่ยวและมัคคุเทศก์) ดังข้อมูลในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะ
พะงัน
ปัญหำของชุมชน
1) ขาดองค์ ค วามรู้ ที่ จ ะสามารถน ามาพั ฒ นา
อาชีพ ไม่มีก ารพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ
การท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ ค นในท้ อ งถิ่ น เช่ น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
2) ขาดความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษโดยเฉพาะ
สาหรับการสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน
3) ขาดแคลนแรงงาน เนื่อ งจากประชากรใน
ชุมชนเป็นผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยทางาน

ปัญหำของธุรกิจ
1) ขาดความรู้และทักษะในการให้บริการในระดับ
มาตรฐานสากล
2) ขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3) ขาดแคลนแรงงานคนไทยที่มีคุณภาพ
4) ขาดแคลนมัคคุ เทศก์ที่มี บั ตรอนุญ าตถู ก ต้อ ง
ตามกฎหมาย
5) ขาดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมัคคุเทศก์
6) ขาดการควบคุมแรงงานต่างชาติในการทาอาชีพ
เฉพาะ เช่นมัคคุเทศก์

4) ทั ศ นคติ ข อ งคนท้ อ งถิ่ นว่ า ไม่ มี ค ว า ม
จาเป็นต้องพัฒนาตนเองในการสร้า งอาชีพ
เสริ ม การว่ า งงานของกลุ่ม สตรี แ ม่ บ้ า นใน
หลายชุมชน

7) ค่าตอบแทนไม่จูงใจ

5) ปัญหาจริยธรรม การหลอกลวงนักท่องเที่ยว

9) ขาดทักษะในการให้บริการของพนักงานขับรถ
เช่ นการสื่อ สารภาษาอั ง กฤษและบุ คลิ ก ภาพ
มารยาทในการขับขี่และการสื่อสาร

8) ขาดการควบคุมการให้ บ ริก ารรถโดยสารผิ ด
กฎหมายส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย และความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และ

ทั้งนี้ ส าหรั บ ภาคธุร กิ จ (ธุร กิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ม ธุ ร กิจ ที่ พั ก แรม ธุ ร กิ จรถขนส่ ง
ผู้โดยสาร และธุรกิจจัดนาเที่ยวและมัคคุเทศก์) พบว่าปัญหาเกี่ยวกับทุนมนุษย์ในทุกภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาเกี่ยวกับทักษะการให้บริการ ทักษะภาษาต่างประเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เป็นต้น
สรุ ป ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 คื อ ความต้ อ งการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพที่ 3
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
1. พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนะน า
อาหารและเครื่องดื่ม
2. ทักษะการทาอาหารรองรับลูกค้า
ทุกเชื้อชาติ
3. ทักษะการให้บริการ
ธุรกิจที่พักแรม
1. ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น
และภาษาอาเซียน
2. พัฒนาทักษะงานบริการ แม้บ้า น
และการทาอาหาร

ควำมต้องกำร
พัฒนำทุน
มนุษย์

ธุรกิจที่พักแรม
1. กา รฝึ ก อ บ รมภ า ษ า อั งก ฤ ษ
ระดับพื้นฐานให้กลุ่มชาวบ้าน
2. ปรับทัศนคติของชาวบ้านต่อการ
ท่องเที่ยวให้มองด้านดี
3. การพัฒนาอาชีพเดิม
4. การพัฒนาอาชีพใหม่
5. ทาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

ภำพที่ 3 ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ของเกาะพะงัน

ธุรกิจรถขนส่งผู้โดยสาร
1. การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด ทั้งด้านกฎหมาย การ
ขนส่ง และความปลอดภัย การ
ก าหนดค่ า บริ ก ารที่ เ ป็ น ธรรม
การก าหนดจุ ด จอดรั บ -ส่ ง ที่
ชัดเจน
2. การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพพนัก งาน
คั บ ร ถ ไ ด้ แ ก่ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ข องการ
ให้บริการที่ดี

ธุรกิจจัดนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
1. การยกระดับอบรมมัคคุเทศก์ที่มี
ใบอนุญาต
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
4. การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของมัคคุเทศก์

ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในประเด็นสาคัญคือ ภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยว ทั้ง
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจัดนาเที่ยว มีความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
ด้านความรู้ ทักษะการบริการ ทักษะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และรูปแบบการพัฒนาที่เห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดคือ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การสอนงาน
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ (ชัชจริยา และคณะ, 2558;
สุรีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, 2557; ศิริรัตน์ มีเดช, 2549; เอกพล วงศ์เสรี และคณะ, 2556)
จากผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะพะงัน นาไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ดังที่ได้นาเสนอแล้วในหัวข้อ
ผลการวิจัย โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้ต่อไปนี้
(1) ทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรถูกจากัดเพียงกลุ่มผู้ประกอบการและ
แรงงานในภาคธุรกิจ แต่ควรรวมถึงคนชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ที่ควรได้รับการ
พัฒนาโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างและ
การกระจายรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดการพัฒนาสังคม (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) และเป็น
ตัวชี้วัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (WTO, 1998)
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ท่องเที่ยว โดยให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีบทบาท
ในการร่ วมพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวในฐานะที่ เ ป็น บุ คคลที่ มีภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น มีค วามรู้ เ กี่ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ทาให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุรู้สึกว่ายังมีคุณค่าต่อสังคม เป็นส่วนสร้างทุนทางอารมณ์ (Emotional capital) ตาม
แนวคิด 5K’s ของจีระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ (2557) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเตรียมความพร้อมการเสริมทักษะของผู้สูงอายุ (กระทรวงแรงงาน, 2559)
(3) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องพัฒนากลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นทั้ง
ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึก ษา โดยการใช้ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน ให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ทุนมนุษย์กลุ่มนี้ได้สามารถวางเป้าหมาย
ชีวิตและสามารถพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเองทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
และโดยอ้อม การมีเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพทุนมนุษย์ที่จะอยู่ใน
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
1. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามที่เสนอใน
ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การศึ กษาทั้งในระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่เกาะพะงันและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆตามความจาเป็นและความต้องการ
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพัฒนา
ทุน มนุ ษ ย์ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วของเกาะพะงั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาทัก ษะฝี มื อ ให้ไ ด้ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล
4. ควรเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเกาะพะงันเข้ามามีส่วนร่วมกับการกาหนดนโยบายใน
การพัฒนาทุนมนุษย์มากขึ้น
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