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บทคัดยอ
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอระดับทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาที่สาม
ของบคุลากรวิชาชีพทองเทีย่วในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) โดยการศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะทางดานภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียนอืน่ และภาษาท่ีสามของสมาชิกในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจําแนกข้ันระดับทกัษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรวิชาชพีทองเทีย่วใน 32 ตาํแหนงงาน 2 สาขา 6 แผนก ในสาขาท่ีพกั และสาขาการเดินทาง  
ที่ควรมีเพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใหเปนไปตามสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ACCSTP) 
กําหนด

คําสําคัญ
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)     บุคลากรวชิาชีพทองเที่ยว   ทักษะภาษา

Abstract
  This article aims to present the English language, Asean language and the third language skills 
of tourism professionals in the Asean Economic Community (AEC). The study the compares the language 

skills  in the Asean Economic Community (AEC) and  differentiates the English skills of Tourism                      
professionals in 32 positions 2 fields and 6 departments in the hotel services and travel services. The 
results of the study can be the guidelines in developing and preparing the tourism professionals according 
to the Asean Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP).
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บทนํา
  ประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การรวมตัวกัน
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน มาจากแนวคิดที่วา อาเซียนจะรวมตัวกันเปนตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน 
(Single Market and Production Base) โดยมีขอตกลงรวมกันวา จะทําใหมีการเคล่ือนยายเสรี (Free Flow)                
ใน 5 สาขา ไดแก (1) การเคล่ือนยายเสรีการคาสนิคา มเีปาหมายท่ีจะดาํเนนิการยกเลิกภาษสีนิคา (2) การเคลือ่นยาย
เสรีการคาบริการ โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนไมนอยกวารอยละ 70 ในสาขาบริการที่สําคัญ      
เชน ธรุกจิทองเทีย่วและการบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง (3) การเคลือ่นยายเสรปีจจยัการผลติ โดยทีผู่ประกอบการในประเทศ
สมาชิกสามารถดําเนินกระบวนการผลิตในประเทศใดก็ได (4) การเคลื่อนยายเงินทุนเสรี และ (5) การเคลื่อนยาย
แรงงานฝมืออยางเสรี (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ป พ.ศ. 2558: ผลดานบวกและดานลบตอธุรกิจ            
การทองเที่ยว, 2555) จึงนับวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจาก
มีศักยภาพสูง มีจิตบริการ มีนํ้าใจ ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติและแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี แตสิ่งที่ถือเปนจุดออนของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวของประเทศไทยและควรตองพัฒนา คือ ทักษะ
ทางดานภาษา ทั้งทางดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยควรใหความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพทางดานภาษาของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใหเพียงพอท่ีจะรับมือกับการแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่น           
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมการวางแผนในการเผชิญหนากับคูแขงขันไดเปนอยางดี (ศูนยเตือนภัย
ธุรกิจภาคเหนือ, 2555)

บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวที่สามารถเคล่ือนยายทํางานในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในฐานะผูประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการทองเท่ียว             
เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการดําเนินการตามพันธะขอตกลงระหวางประเทศและแผนการรวมกลุมเศรษฐกิจสาขา
การทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดจัดทําขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: 
ASEAN MRA-TP) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูประกอบวิชาชีพการทองเท่ียวในอาเซียนและ              
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ 32 ตําแหนงงานใน 2 สาขา 6 แผนก  ดังนี้ (สุวรรณา 
ตุลยวศินพงศ, 2553)
  1. สาขาท่ีพัก (Hotel Services)
      1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) มี 5 ตําแหนงงาน  คือ ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office 
Manager) ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office Supervisor) พนักงานตอนรับ (Receptionist) พนักงานรับ
โทรศัพท (Telephone Operator) และพนักงานยกกระเปา (Bell Boy)
      1.2 แผนกแมบาน(Housekeeping) ม ี6 ตาํแหนงงาน คอื ตาํแหนงผูจดัการแผนกแมบาน (Executive 
Housekeeper)  ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager) ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) พนักงานซักรีด 
(Laundry Attendant) พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) และพนักงานทําความสะอาด (Public Area 
Cleaner)
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   1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ตําแหนงงาน คอื ตาํแหนงหวัหนาพอครวั 
(Executive Chef) พอครวัแตละงาน (Demi Chef)  ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef)  พอครัวงานขนมหวาน 
(Chef de Partie) ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) งานขนมปง (Baker)  และงานเน้ือ (Butcher)
   1.4 แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage Service) มี 5 ตําแหนงงาน คือ ตําแหนง
ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องด่ืม (F & B Director) ผูจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม (F & B Outlet Manager) 
หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter) พนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bartender) และพนักงานบริกร (Waiter)
  2. สาขาการเดินทาง (Travel Services)
      2.1 แผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) มี 4 ตําแหนงงาน คือ ตําแหนงผูจัดการทั่วไป            
(General Manger) ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior 
General Manager) และผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)
      2.2  แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation) มี 5 ตาํแหนงงาน คือ ตําแหนงผูจัดการธุรกิจ 
(Product Manager) ผูจดัการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) ผูจดัการฝายบญัช ี (Credit 
Manager)  ผูจัดการฝายตั๋ว (Ticketing Manager)  และผูจัดการฝายทองเที่ยว  (Tour Manager)
  ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนผูจัดทําขอตกลงรวมเร่ืองน้ี ประเทศไทยก็ควรมีบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว                  
ที่ไดมาตรฐานเดียวกับบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวของประเทศอ่ืนในกลุมประเทศเศรษฐกิจอาเซยีน โดยเฉพาะทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอื่น และภาษาที่สาม (เชนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เปนตน) ดังนั้น 32 ตําแหนง
งานใน 2 สาขาน้ีสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเปนอิสระ
ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป การมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอื่นที่ไมใชภาษาราชการของตน และภาษาที่สามจึงเปนทักษะที่จําเปนในการเปนบุคลากรวิชาชีพ
ทองเที่ยวไดอยางมืออาชีพและประสบความสําเร็จ

การวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวในกลุม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1. ภาษาที่ใชในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ มีดังนี้ (Thai -AEC.
COM, 2558)
       1.1 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
              ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา  คือ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
       1.2 ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
              ภาษา : ภาษาเขมร เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ อังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเวียดนาม            
และภาษาจีน
   1.3 ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
               ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ
   1.4 ประเทศลาว (Laos) หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               ภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการ
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       1.5 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
               ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
       1.6 ประเทศพมา (Myanmar) หรือ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
               ภาษา : ภาษาพมา เปนภาษาราชการ
       1.7 ประเทศฟลิปปนส (Philippines) หรือ สาธารณรัฐฟลิปปนส
               ภาษา : ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาสเปน ภาษาจีน
ฮกเกี้ยน และภาษาจีนแตจิ๋ว 
       1.8 ประเทศสิงคโปร (Singapore)
                ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง สงเสริมใหประชากรพูดได 
2 ภาษาคือ ภาษาจีนกลาง และใหใชภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตองานและใชในชีวิตประจําวัน
       1.9 ประเทศเวียดนาม (Vietnam) หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
                ภาษา : ภาษาเวียดนาม เปนภาษาราชการ
       1.10 ประเทศไทย (Thailand)
                ภาษา : ภาษาไทย เปนภาษาราชการ

   เนือ่งจากในกฎบัตรอาเซยีน หมวดท่ี 10  เกีย่วกบัการบริหาร และขัน้ตอนดําเนนิงาน ขอ 34 บญัญตัไิววา  
ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน  คือ ภาษาอังกฤษ (The Working Language of ASEAN Shall be English)        
ดังนั้น  ภาษาอังกฤษจึงควรเปนภาษาแรกท่ีบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวจะตองมีทักษะที่ไดมาตรฐาน
  2. การเปรียบเทียบสัดสวนทักษะการใชภาษาอังกฤษส่ือสารของประเทศในอาเซียน (JobsDB.
Com, 2558)
           สิงคโปร 4.58 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 3.25 ลานคน  คิดเปนรอยละ 71
           ฟลิปปนส 97 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 49.80 ลานคน  คิดเปนรอยละ 55.49
      บรูไน ดารสุซาลาม 0.38 ลานคน  ใชภาษาอังกฤษ 0.14 ลานคน  คิดเปนรอยละ 37.73
      มาเลเซีย 27.17 ลานคน   ใชภาษาอังกฤษ 7.4 ลานคน  คิดเปนรอยละ 27.24
      ไทย 63.03 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 6.54 ลานคน  คิดเปนรอยละ 10

   หากเปรียบเทียบคะแนน TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ของบัณฑิตจากประเทศ       
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ชาติที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 550 คะแนน ไดแก สิงคโปร และฟลิปปนส     
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 500 คะแนน ไดแก พมา เวียดนาม และกัมพูชา สวนไทยมีคะแนนเฉล่ียของบัณฑิตตํ่ากวา 500 
คะแนน ซึ่งอยูในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว อีกขอมูลที่ยืนยันวา ไทยอยูในสถานการณที่นาเปนหวง คือ 
การจดัอันดบัของ English Proficiency Index (EFI) ทีแ่บงระดบัทกัษะภาษาอังกฤษออกเปน 5 ระดบั คอื ระดบัสูงมาก 
ระดับสูง ระดับปานกลาง  ระดับตํ่า  และระดับตํ่ามาก ปรากฏวา ประเทศไทยถูกจัดอยูใน “ระดับตํ่ามาก”  ทั้งยังอยู
ในลําดับที่ตํ่ากวาอินโดนีเซียและเวียดนามอีกดวย (JobsDB.Com, 2558) 
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  ตั้งแต ยุคลาอาณานิคมชวงกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 (พ.ศ. 2482 –  พ.ศ. 2488) และ  ยุคหลังสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 หรอืทีเ่รยีกวายคุสงครามเย็น (ยคุสงครามเย็น พ.ศ. 2489 –  พ.ศ. 2534)  ดนิแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
เปนดินแดนเผชิญหนากันระหวางมหาอํานาจ 2 ฝาย ระหวางโลกเสรีประชาธิปไตย  ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา         
และ โลกคอมมิวนสิต ซึง่มสีหภาพโซเวียตเปนผูนาํ  ตัง้แตอดตีจนถงึกอนสงครามโลกคร้ังที ่ 2 ดนิแดนแถบอุษาคเนย 
ตกเปนเมืองข้ึนหรืออาณานิคมของชาติตะวันตก ดังนี้ (อณูทิพย  ธารทอง, 2555)
  ประทศอินโดนีเซีย   เคยเปนอาณานิคมของประเทศเนเธอแลนด (ฮอลันดา)
  ประเทศฟลิปปนส     เคยเปนอาณานิคมของสเปน ตอดวยสหรัฐอเมริกา
  ประเทศมาเลเซีย                      เคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
  ประเทศสิงคโปร                    เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม    เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศพมา                 เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศเวียดนาม                       เคยเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส
  ประเทศลาว                            เคยเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส
  ประเทศกัมพูชา                  เคยเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส
  ประเทศไทย                  ไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติใด
  ถาจะวิเคราะหจากพ้ืนฐานทักษะภาษาจากการเปนประเทศอาณานิคมตะวันตก  กลุมประเทศในสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซียน ทุกประเทศยกเวนประเทศไทยเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตกจึงสามารถพูดส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได คือ ประเทศฟลิปปนส ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศบรูไน และประเทศพมา                    
และประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาท่ีสามได เชน 1) ภาษาฝรั่งเศส คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา  2) ภาษาดัช ประเทศท่ีสามารถพูดสื่อสารได คือ ประเทศอินโดนีเซีย 3) ภาษาสเปน ประเทศท่ีสามารถ          
พูดสื่อสารได คือ ประเทศฟลิปปนส  นอกจากน้ันภาษาจีน หลายประเทศสามารถพูดส่ือสารได คือ ประเทศบรูไน 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศสิงคโปร ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประชากรอาเซียนที่มีการใชภาษา
ในชีวิตประจําวันจึงเห็นวานอกจากภาษาอังกฤษและภาษาราชการของตนเองแลว ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษา
อาเซียนที่มีการใชอยูแลว ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัช ภาษาสเปน และภาษาจีน

  จากการวิเคราะหขอมูลในการใชภาษาอาเซียนอื่นจากขอมูลการศึกษาของอณูทิพย  ธารทอง (2555) และ        
จากวิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี (2558) เรื่องภาษาราชการที่ใชในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 
ประเทศ มดีงันี ้คอื ภาษามาเลย  ภาษาพมา ภาษาตากาล็อก ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม  ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว 
และ ภาษาไทย ทัง้นีภ้าษามาเลยนัน้    เปนภาษาท่ีประชาชนในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใชมากท่ีสดุ 
โดยมีประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศสิงคโปร  ประเทศฟลิปปนสทางตอนใต  ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศไทยทางภาคใต สวนภาษาเวียดนาม ประเทศเวียดนามใชเปนภาษาราชการ และประเทศกัมพูชาสามารถ
สื่อสารไดใชเปนภาษารอง  สวนภาษาพมา ประเทศพมาใชเปนภาษาราชการ ประชาชนประเทศไทยทางภาคเหนือ
บางสวน และประชาชนประเทศมาเลเซียบางสวนสามารถพูดส่ือสารได สําหรับภาษาลาว ประเทศลาวใชเปนภาษา
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ราชการ ประชากรบางสวนของประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถพูดสื่อสารไดเปนภาษารอง นอกจากน้ัน 
ภาษาไทย ประเทศไทยใชเปนภาษาราชการและประเทศลาวก็สามารถส่ือสารได ใชเปนภาษารอง 
  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ประเทศท่ีนาจะมีปญหาในเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษและทักษะภาษา
อาเซียนอ่ืนนอกจากภาษาราชการของตน อีกทั้งทักษะภาษาที่สามดวยจึงเปน   คือ  ประเทศไทย สอดคลองกับ      
ความคิดเห็นของ อณูทิพย  ธารทอง (2555) ที่วา ขอเสียของประเทศไทยท่ีไมตกเปนเมืองข้ึนหรืออาณานิคม                
ของชาติตะวันตก คอืประเทศไทยไมไดรบัการถายทอดอารยธรรมในฐานะประเทศอาณานิคม โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ดานภาษา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยออนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีจะเปนภาษากลาง
ในการสื่อสารของกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  บคุลากรในวิชาชพีทองเทีย่วจงึจาํเปนอยางยิง่ทีค่วรใหความสนใจและยอมรบัความจรงิในเร่ืองความสามารถ 
หรอืทกัษะในการใชภาษาองักฤษ   ภาษาอาเซยีนอ่ืน  และภาษาทีส่ามในการสือ่สารทีน่าํมาใชในการทาํงานในประเทศ
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใหมคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซยีนอืน่และภาษาทีส่ามจงึเปนปญหาเรงดวนทีค่วรกระตุนเตอืน ตอกยํา้ กระทาํอยางตอเนือ่ง สรางโอกาส
ในการเรียน การฝกทักษะและใชภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอื่นและภาษาที่สามในชีวิตประจําวันโดยทําใหเปน   
เรื่องปกติเพื่อเตรียมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ดังนั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอ่ืน
และภาษา  ที่สามจึงเปนภาษาของชาวอาเซียน เคียงคูภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติของแตละประเทศ

การกําหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน
  จากการวิเคราะหจาํแนกขอมลูของ ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals 
(ACCSTP) ทําใหระบุไดวาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน  คือ ทักษะ         
ในการใชภาษาอังกฤษ  ทําใหสามารถแยกระดับทักษะในการใชภาษาอังกฤษของทุกตําแหนงงาน 
  ตําแหนงงานท่ีควรมีความสามารถในการอานและการเขียนไดในระดับที่ใช ภาษาอังกฤษข้ันสูง                           
จะเปนตําแหนงงานในระดับผูจัดการ อาทิเชน ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office Manager) ตําแหนง          
ผูจดัการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) ผูจดัการฝายซกัรีด (Laundry Manager)  ตาํแหนงหวัหนาพอครัว 
(Executive Chef) ตําแหนงผูอํานวยการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (F & B Director) ผูจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(F & B Outlet Manager) ตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manger) ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (Assistant General 
Manager) ผูจดัการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)    ผูจดัการฝายบญัช ี(Credit Manager) 
  สวนในระดับภาษาอังกฤษท่ีควรมีความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับทีเ่ปนหัวหนา
งานได อาทิเชน ตําแหนงผูจัดการธุรกิจ (Product Manager) ผูจัดการฝายตั๋ว (Ticketing Manager) ผูจัดการ          
ฝายทองเที่ยว (Tour Manager) 
  และระดบัการพดูภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานในการดําเนนิงานได อาทเิชน ตาํแหนงผูควบคุมดแูลฝายตอนรบั 
(Front Office Supervisor) พนักงานตอนรับ (Receptionist) พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) พนกังาน
ยกกระเปา (Bell Boy)  ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) พนักงาน
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ดูแลหองพัก (Room Attendant) พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner) พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 
ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef) พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis 
Pastry) งานขนมปง (Baker) งานเนื้อ (Butcher) หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)  พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม 
(Bartender) พนกังานบริกร (Waiter) หวัหนาผูแนะนาํการเดินทาง (Senior General Manager) ผูแนะนาํการเดินทาง 
(Travel Consultant) เปนตน
  จากการศกึษาขอมูลทัง้หมดพอสรปุไดวา ภาษาองักฤษมคีวามสาํคญัมากในการทาํงานของบคุลากรวชิาชพี
ทองเทีย่ว ถงึแมแรงงานของประเทศไทยจะมีทกัษะการทํางานดานอืน่ๆ ทีด่ ีแตกไ็มสามารถไดรบัความพึงพอใจสูงสุด
จากผูใชแรงงานสอดคลองกบัความคิดเห็นของเพ็ญประภา เจรญิสุข และ อนวุตั เจรญิสขุ (2554) ทีว่า  ภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญมากในการทํางาน ถึงแมแรงงานจะมีทักษะอ่ืนๆ ที่ดีแตก็ไมสามารถไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด
จากผูใชแรงงานแมวาจะเปนหนวยงานภายในประเทศไทยเอง เมื่อประเทศไทยกําลังกาวไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ความสําคัญของภาษาอังกฤษก็ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนั้น ชาญโชติ 
ชมพนูทุ (อางถงึใน   จรีะ  หงสลดารมย 2555) ไดใหมมุมองไวในบทความ  เร่ือง  ทนุแหงความยัง่ยนืกบัการพัฒนาการ
ทองเทีย่วอยางยัง่ยนืไววา  ทางออกหรือแนวทางของปญหาตางๆ  ทีเ่กดิข้ึน สิง่ทีห่ลีกเล่ียงไมไดคอื เร่ืองการพัฒนาคน 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาชีพทางดานการทองเที่ยวใหมีศักยภาพทัดเทียมกับสากล โดยตอง        
ถือใหเปนวาระแหงชาติที่จะตองเรงดําเนินการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทักษะความสามารถทางดานภาษา   
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนดวย ปจจุบันบุคลากรวิชาชีพทางดานทองเท่ียวของไทยพูดภาษาอังกฤษระดับ
สื่อสารไดมีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เชน ประเทศฟลิปปนส เวียดนาม หรือกัมพูชา ซึ่งสามารถพูด
ไดถึง 2-3 ภาษา ปญหาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนจะเปนจุดออนที่ทําใหคนไทยเสียเปรียบ      
โดยเฉพาะในเรือ่งความแตกตางของคาแรง และความกาวหนาในอาชพีโดยเฉพาะความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพี
ดานการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ออนทักษะภาษาอังกฤษ ภาษา
อาเซียนอื่น และภาษาที่สาม
  ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเตรียมบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใหมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนี้ 
  1. ประเทศทีอ่อนทกัษะภาษาอังกฤษในกลุมประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ควรเรงใหสถาบนั
การศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับสมรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเที่ยว
แหงอาเซียน (ACCSTP) ที่ไดกําหนดไว โดยเนนทักษะทางดานภาษาของบัณฑิต โดยอาจกําหนดคุณลักษณะ          
ของบณัฑติทีจ่บมาวาจะตองสามารถพดูสือ่สารภาษาองักฤษได และจะตองมพีืน้ฐานภาษาอาเซยีนหนึง่ภาษา และ
ภาษาที่สาม อีกหนึ่งภาษา ดังนั้นบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวควรมีทักษะไมนอยกวา 3 ภาษา 
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  2. ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะดานภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอืน่ทีไ่มใชภาษาราชการของ
ตน และภาษาทีส่าม ทีส่ามารถนําไปใชประโยชนไดใหอยูในระดบัมาตรฐาน ตามทีส่มรรถนะขัน้พืน้ฐานของบคุลากร
ที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน (ACCSTP) กําหนดไว
  3. รฐับาลควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศท่ีเปนจดุออนของบุคลากร
วิชาชีพทองเท่ียวและบุคลากรวิชาชีพทุกสาขาท่ีมีความเก่ียวของทางดานการทองเท่ียว เพื่อเปนการชวยพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรวชิาชพีทองเทีย่วไทยใหเทยีบเทาบคุลากรวชิาชพีจากกลุมประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน
  4. กระทรวงการทองเท่ียว และกระทรวงแรงงานของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ควรประสานงาน
กันและดําเนินการเตรียมการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวใหสอดคลองกับขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ              
นักวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA)  เชน   การพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน   และวางเปาหมายการพัฒนาแรงงานเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอไป

สรุป
  ปจจุบนัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  (AEC)  มอีทิธพิลตอบคุลากรวชิาชีพทองเทีย่วในสายงานอตุสาหกรรม
การทองเทีย่วของไทยอยางมาก บคุลากรวชิาชพีทองเทีย่วของไทยมจีดุแขง็ทางดานการมจีติบรกิาร มคีวามเปนไทย 
มีเอกลักษณดานความมีนํ้าใจงาม โอบออมอารี ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยน ถึงแมวาบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว
เปนแรงงานที่มีศักยภาพสูงทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับตนของโลก  แตประเทศไทยก็ยังจําเปนตอง
พฒันาบคุลากรใหมศีกัยภาพตามขอตกลงยอมรบัรวมคณุสมบตันิกัวชิาชพีตามทีอ่าเซียนไดกาํหนดไว   เพือ่ยกระดบั
ศักยภาพใหเทาเทียมหรือสูงกวาสมรรถนะที่ไดกําหนดรวมกันของอาเซียน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาทักษะทาง       
ดานภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอ่ืนและภาษาท่ีสาม เพื่อเพ่ิมความแข็งแกรงใหบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวสามารถ
เคลื่อนยายไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจในประเทศอื่นได ซึ่งจะเปนส่ิงที่ดี เพราะจะเปน         
การชวยเพิ่มโอกาสใหแรงงานของตนสามารถออกไปแขงขันในเวทีอาเซียนได ซึ่งทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน
ตองรวมมือกันในการเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพทองเที่ยวเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยาง
มืออาชีพและ  ไดมาตรฐาน  ตอไป
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