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“ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: การเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของธุ รกิจโรงแรมไทยในยุค AEC มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอความสาคัญและความจาเป็ นของความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การต่อธุ รกิจโรงแรม อีกทั้งยังเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ อันส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยใช้วธิ ี การศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรม (Literature
Review) ไม่วา่ จะเป็ น หนังสื อ บทความวิชาการ งานวิจยั เป็ นต้น ซึ่ งในบทความดังกล่าวได้นาเสนอแนวคิด
สาหรับผูบ้ ริ หารโรงแรมไทยในการประยุกต์ใช้กิจกรรมทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ
คือ ระบบ Competency Based Management System, การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture),
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการบริ หารดาวเด่นในองค์กร
(Talent Management)
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Abstract
The purpose of writing this article is to present the important and needs of employee
engagement. Moreover, it shows the correlation among employee engagement, hotel
industry, AEC and competitive advantage. The study reviewing through a variety of
literatures for example books, research articles, journals and magazines. The paper includes
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the essential of AEC, the hotel industry in Thailand and the concept of employee
engagement. In order to increase hotel competitive advantage, hotel manager should apply
human resource tools which are competency Based Management System, Corporate Culture,
Individual Development Plan (IDP) and Talent Management.
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บทนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ

AEC (ASEAN Economic Community) ปัจจุบนั เป็ น

ประเด็นน่าสนใจในทุกส่ วนของสังคมไม่วา่ จะเป็ นทางด้านวิชาการ ทางด้านสังคม และทางด้านเศรษฐกิจ
ได้มีการประมาณการเชิงเศรษฐกิจจากสานักงานเลขาธิ การอาเซี ยนระบุวา่ ประชากรของสมาชิกอาเซียน 10
ชาติจะมี 600 ล้านคน คิดเป็ น 9 เปอร์ เซ็นต์ของประชากรทั้งโลก และเท่ากับครึ่ งหนึ่งของอินเดีย ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอาเซี ยนอยูท่ ี่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าอินเดีย 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับราว 1 ใน 3 ของจีน ญี่ปุ่น และอยูบ่ นเส้นทางที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเกาหลีใต้ 1 เท่าตัว
ซึ่ งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนจะสู งกว่าการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก และเต็มไปด้วยพลวัตพร้อมกับความพยายามที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจร่ วมกันเพื่อให้
เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดนักลงทุนจากทัว่ โลก 1 อีกทั้งยังเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ทั้งในด้านบวกและด้านลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ เพราะเป็ นธุ รกิจที่ตอ้ งอาศัย “มนุษย์” เป็ นผู้
ให้บริ การ และเป็ นธุ รกิจที่ตอ้ งใช้กาลังคนเป็ นจานวนมากเพื่อให้เกิดการบริ การอย่างต่อเนื่องและสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การอย่างสู งสุ ด
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นหนึ่งในธุ รกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ซึ่ งให้บริ การด้านที่พกั
กับผูเ้ ข้าพักเป็ นหลัก และให้การบริ การประเภทอื่นๆ เป็ นองค์ประกอบเช่น การบริ การด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ม การบริ การด้านสุ ขภาพ โดยทัว่ ไปโรงแรมสามารถแบ่งประเภทได้จากเกณฑ์การตัดสิ น
ที่หลากหลายเช่น โรงแรมที่ผปู ้ ระกอบการดาเนินการเอง, โรงแรมที่ให้ผอู ้ ื่นเช่าดาเนินการ, โรงแรมที่วา่ จ้าง
บริ ษทั บริ หารดาเนินการในระบบแฟรนไชส์ และโรงแรมที่ผปู ้ ระกอบการดาเนินการด้วยระบบเครื อข่าย
(Chain) เป็ นต้นโดยใช้สัญลักษณ์ในการแบ่งโรงแรมต่างๆ ออกเป็ นระดับ 1 ดาว – 5 ดาว แต่หากมองในเชิง
การลงทุนจะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั นี้โรงแรมจานวนมากในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวจะเป็ นโรงแรมในกลุ่ม
เครื อข่ายทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น โรงแรมเครื ออมารี , โรงแรมเครื อแอคคอร์ ,
โรงแรมเครื อแมริ ออท กลุ่มโรงแรมประเภทดังกล่าวนี้มกั จะเป็ นโรงแรมในระดับ 3-5 ดาว พร้อมทั้งมีระบบ
การปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานและมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจแรงงาน เพราะฉะนั้นจะพบได้วา่
กลุ่มโรงแรมที่มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีสามารถดึงดูดให้แรงงานเข้าไปทางานเป็ นจานวนมาก
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ในปี พ.ศ.2558AEC จะถูกบังคับใช้อย่างเป็ นทางการ ธุ รกิจโรงแรมจึงต้องมีการปรับตัวในกลยุทธ์
เชิงรุ กและกลยุทธ์เชิงรับเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในอาเซี ยนมากขึ้นและ
สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Organization : UNWTO)
ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศเกือบ 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิ ฟิคมีแนวโน้มว่าจะเป็ นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมมากขึ้น โดยมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 25 ของตลาด
การท่องเที่ยวทัว่ โลก และคาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 400 ล้านคน ขณะที่กลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้จะเป็ นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่โดยมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น 1 ใน 3 ของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค หรื อประมาณ 130-140 ล้านคน

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดแนวโน้มอัตราการแข่งขันสู งขึ้น เพราะมีเงินทุน
จากประเทศต่างๆ ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และมีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือไปยังแหล่ง
ผลิตที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าและเป็ นที่น่าสนใจ ในสถานการณ์เช่นนี้ธุรกิจโรงแรมควรตระหนักถึงและ
ให้ความสาคัญในการเตรี ยมความพร้อมรับมือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยในนอนาคตอันใกล้น้ ี ด้วยการเห็น
ความสาคัญของ “คน” ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นหัวใจสาคัญของธุ รกิจโรงแรมเพราะเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านภาพลักษณ์
ของโรงแรมและเป็ นผูส้ ร้างรายได้ให้กบั ธุ รกิจโรงแรม ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรมควรเริ่ มวิเคราะห์
องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้พนักงานทางานอย่างมีความสุ ข เห็นความสาคัญและคุณค่าของงาน
ที่ทา มีความผูกพันต่อองค์การ และร่ วมกันนาพาองค์การไปสู่ เป้ าหมายตามที่กาหนด ซึ่ งพนักงานที่มีความ
ผูกพันกับองค์การสู งจะมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าพนักงานที่มีความรู ้สึกผูกพันกับองค์การต่า
เนื่องจากการดาเนินงานตั้งรับในเชิงรุ ก (Proactive Approach) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้เวลา และใช้ความร่ วมมือระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การนั้นจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่บริ บทสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งในบทความนี้ได้นาเสนอ

แนวคิดและเครื่ องมือทางการบริ หารทุนมนุษย์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อธุ รกิจโรงแรม
ประเทศไทยกับการก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซี ยน หรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ.2510 โดยมีสมาชิกประเทศรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็ นประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศคือ บรู ไนดารุ สซา
ลาม อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซี ยนใหม่ 4 ประเทศคือ
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรื อเรี ยกสั้นๆว่า กลุ่ม CLMV; Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรกเพื่อสร้างสันติภาพอันนามาซึ่ งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาได้มีการพัฒนาความร่ วมมือในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการจัดทาเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (พ.ศ.2535 เป็ นต้นมา) พัฒนาการในด้าน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมในการประชุมสุ ดยอดผูน้ า
อาเซี ยน ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2545 โดยกลุ่มผูน้ ามีความเห็นชอบให้อาเซี ยนกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อไปสู่
เป้ าหมายที่ชดั เจนได้แก่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ประชาคมอาเซียน

(ASEAN Community : AC) ประกอบไปด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซี ยน ( ASEAN Economic Community : AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( SocioCultural Pillar) และประชาคมความมัน่ คงอาเซี ยน ( Political and Security Pillar) โดยมีกฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter) เป็ นกรอบในการสร้างเกณฑ์สาหรับองค์กรอาเซียนในการปฏิบตั ิตาม สาหรับเสาหลัก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ( ASEAN Economic Community หรื อ AEC) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปสู่
การเป็ นตลาดเดียวกันและฐานการผลิตร่ วมกัน (Single market and Single Product Base) พร้อมทั้งมีการเปิ ด
เสรี สินค้า การบริ การ การลงทุน และแรงงานฝี มือ
ตารางที่ 1 วิวฒั นาการสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน
ปี
2546

2547

การดาเนินการ
ผูน้ าอาเซียนประกาศแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี
ค.ศ.2020
ผูน้ าอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียน โดยมี Roadmap
การนาร่ องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน 11 สาขาสาคัญ (เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง

ปี

2549
ม.ค.2550
ส.ค.2550
พ.ย.2550

2551

การดาเนินการ
สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว การ
บิน)
รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียน
และพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญ (ฉบับแก้ไข)
ผูน้ าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูวา่ ด้วยการเร่ งรัดจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 เพื่อ
เร่ งรัดเป้ าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็ วขึ้นอีก 5 ปี จากเดิมที่กาหนดไว้ในปี ค.ศ.2020
รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาโลจีสติกส์ของอาเซียน โดยมี
Roadmap โดยเป็ นสาขาสาคัญลาดับที่ 122
ผูน้ าอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีแผนการ
ดาเนินงาน (AEC Blueprint) และตารางเวลาดาเนินงาน (Strategic Schedule) เป็ นเอกสารภาคผนวก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว เพื่อขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริ มการรวมตัวของอาเซียนเข้ากับ
ประชาคมโลก
รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบให้จดั ทาแผนงานติดตามประเมินผลการดาเนินงาน (AEC
Scorecard) เพื่อวัดผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ภายใต้ AEC Blueprint และให้มีการรายงานผลต่อ
ผูน้ าในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็ นประจาทุกปี

ดัดแปลงมาจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
ธุรกิจโรงแรม VS ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่จะเกิดในปี พ.ศ. 2558 นั้น จะช่วยส่ งเสริ มให้
เกิดการขยายตัวทั้งในด้านการค้าและการลงทุน อีกทั้งยังเป็ นการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ ตลาดทั้งด้าน
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี และยังใช้เป็ นฐานการส่ งออกไปยังตลาด

ASEAN+ 3 (จีน, เกาหลี

และญี่ปุ่น) และ ASEAN + 6 (ASEAN +3, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ อินเดีย) จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิ กร
ไทย คาดการณ์วา่ โดยรวมตลอดปี 2555 จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น และ

2

ได้มีการกาหนดประเทศผูป้ ระสานงาน 12 สาขาสาคัญของอาเซียน (12 Priority Integration Sectors :PIS) เพื่อให้เกิดการ

ร่ วมมือการทางานอย่างเป็ นรู ปธรรมในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 2. ผลิตภัณฑ์ไม้ (ประเทศอินโดนีเซีย)
3. ผลิตภัณฑ์ยาง 4. สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม (ประเทศมาเลเซีย) 5. ผลิตภัณฑ์เกษตร 6. ผลิตภัณฑ์ประมง (ประเทศพม่า) 7.
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์) 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. สุขภาพ (ประเทศสิ งคโปร์ ) 10. การท่องเที่ยว 11. การบิน
(ประเทศไทย) 12.โลจิสติกส์ (ประเทศเวียดนาม)

ก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวแก่ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่า 37 ,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า 3 และจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การส่ งผลให้ภาคธุ รกิจ
ทางด้านโรงแรมดาเนินการทางด้านนโยบายเชิงรุ กในการสร้างโรงแรม เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยในระยะเวลาที่ผา่ นมาธุ รกิจด้านโรงแรมมีการเจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นจานวน
มาก (อ้างอิงจาก E TAT Tourism Journal ฉบับที่ 1/2555) โดยมีอตั ราการขยายตัวด้านจานวนที่พกั แรม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 9.52 ต่อปี ซึ่ ง ในปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมในประเทศไทยโดย ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2553
ไทยมีจานวนที่พกั (โรงแรม รี สอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และบังกะโล) ทั้งสิ้ นประมาณ 6 ,588 แห่ง มีจานวนห้องพัก
รวมกันถึง 369,745 ห้อง โดยกระจายเป็ นสัดส่ วนภูมิภาคตามแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนโรงแรม รี สอร์ท เกสท์เฮาส์ และบังกะโล แบ่งตามภูมิภาค

และมีการขยายเครื อข่ายของเชนบริ หารโรงแรมต่างชาติช้ นั นาเข้ามาในประเทศไทยอย่างแพร่ หลาย เพราะ
เชนต่างประเทศมีชื่อเสี ยงในด้านการบริ การที่เป็ นสากล และมีเครื อข่ายด้านการตลาดที่กว้างขวาง
พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลลูกค้าที่มากกว่าทาให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า และได้รับความไว้วางใจที่จะใช้บริ การในครั้งต่อไป
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ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย. ไทยครองตาแหน่ง The Best Destination ของนักท่องเที่ยวอินเดีย : ผลักดันรายได้ท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า

37,000 ล้านบาทในปี 2555 (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2286) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=29014

ทุนมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและบริการ
ในปั จจุบนั ได้มีการยอมรับว่าองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการนาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายคือ ทรัพยากรบุคคลในองค์การ (Human Resources) ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบสมัยใหม่ โดยมีการมองพนักงานเป็ นเสมือนทุนของ
องค์การ หรื อ “ทุนมนุษย์ ” (Human Capital) โดยคาว่า “ทุนมนุษย์” ได้ถูกนิยามอย่างแตกต่างและ
หลากหลายในหมู่นกั วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ แต่โดยทัว่ ไปแล้วทุนมนุษย์มกั จะมีความหมายเกี่ยวข้อง
กับทักษะและความรู ้ ความคิดในการทางานของแรงงาน โดยแรงงานที่มีทุนมนุษย์สูงจะสามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าแรงงานที่มีทุนมนุษย์ต่าภายใต้ระยะเวลาในการทางานที่เท่าเทียมกัน 4 ดังนั้นการ
บริ หารทุนมนุษย์ที่มีประสิ ทธิภาพจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมภาคการผลิต อันเนื่องมาจากการขายสิ นค้าซึ่งเป็ นการบริ การ (Service Oriented) จับต้องไม่ได้
(Intangible Product) อีกทั้งยังมีความแปรปรวนของความต้องการ (Demand Variation) ขึ้นอยูก่ บั ความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างมากที่ธุรกิจโรงแรมควรให้ความสาคัญกับ
การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ โดยมองเห็นความสาคัญของความหลากหลายของทุนมนุษย์ในองค์การ
เพื่อสร้าง พัฒนา รักษาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานและเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์การ
อันจะส่ งผลไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดีข้ ึน และเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริ การอย่างสู งสุ ดกับ
ลูกค้า โชคชัย สุ เวชวัฒนกูล และ กนกกานต์ แก้วนุช ( 2555) ได้สรุ ปกิจกรรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การไว้ดงั นี้
1. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและการ
สนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นมีบทบาทในการดาเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยคานึงถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการ

4

ภาวิน ศิริประภานุกลู . ว่ าด้ วยการพัฒนาทุนมนุษย์ . ประชาชาติธุรกิจ หน้า 2 วันที่ 15 เมษายน 2547 ปี ที่ 27 ฉบับที่ 3575

(2775).

2. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการที่จะเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของสมาชิกในองค์กรด้วยรู ปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมและปรับไปตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
3. การพัฒนาองค์ กร(Organization Development) หมายถึง เทคนิคหรืกระบวนการซึ
อ
่ งช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับความสามารถและประสิ ทธิ ภาพขององค์กรเพื่อ
นาไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เพื่อก่อให้เกิดความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนแก่องค์กร
แผนภาพที่ 2 กิจกรรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
การพัฒนาองค์กร
ทุนมนุษย์
การบริ หารทุน

การพัฒนาทุน

มนุษย์

มนุษย์

ที่มา : โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และ กนกกานต์ แก้วนุช. 2555. ทางเลือก-ทางรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจของกิจกรรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริ การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมการบริ หารและการพัฒนาทุนมนุษย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปี 2555.

แนวคิดความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ (Employee Engagement)
การบริ หารงานบุคคลเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารภายในองค์การเพราะความสาเร็ จหรื อ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรเป็ นสาคัญและในการ
บริ หารงานให้ประสบความสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพนั้นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องหาวิธีการที่จะเสริ มสร้างให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพราะความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิง่ ต่อผลงานที่ปรากฏ หากพนักงานในองค์การมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานต่าก็จะส่ งผลให้มีความรู ้สึก
ผูกพันกับองค์การน้อยลงและเกิดการขาดงานและลาออกจากงานในที่สุด (อุษณี ย ์ ธรรมสุ วรรณ , 2545 อ้าง
ถึงใน ธณัฐชา, 2551 ) ดังนั้นความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เป็ นจุดหมาย
ปลายทางที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม

ความผูกพันของพนักงาน ต่ อองค์ การ (Employee Engagement) เป็ นความผูกพันของ
พนักงานมีให้กบั องค์การและงานที่ทาอยู่ ซึ่ งพนักงานมีความความตั้งใจและทุ่มเทให้กบั งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อ ความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ง พนักงานจะมีความพึงพอใจต่อการทางานและมีความ
ภาคภูมิใจในองค์การและพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกเช่น
การยอมรับในเป้ าหมายและแนวทาง
การดาเนินงานขององค์การ ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ การสนับสนุนองค์การและแสดง
ความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การเป็ นต้น ได้มีการใช้พฤติกรรมความผูกพันของพนักงานเป็ นเครื่ องพยากรณ์
พฤติกรรมของพนักงานในองค์การได้จาก อัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover) คือการเข้างานหรื อลาออกจาก
งานของพนักงาน พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสู งมีแนวโน้มที่จะอยูก่ บั องค์การนานกว่าและเต็มใจที่
จะทางานด้วยความตั้งใจ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพในการทางานขององค์การได้อีกด้วย
Mayer และ Allen (1997) ได้แบ่งความผูกพันต่อองค์การได้ 3 ประเภท คือ
1. Affective Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้เกิดขึ้นจากความรู ้สึกภายใน
ส่ วนบุคคล จะมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การเป็ นความรู ้สึกผูกพันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
มีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ ยินดีที่จะเสี ยสละและทุ่มเทให้กบั องค์การอย่างเต็มความสามารถ
มีความภูมิใจที่ได้ทางานกับองค์การแห่งนี้ และไม่คิดที่จะไปทางานที่อื่น
2. Continuance Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการคิด
คานวณของบุคคลที่อยูบ่ นพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กบั องค์การและผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจาก
องค์การ โดยรู ้สึกว่าทางานในองค์การแห่งนี้ดว้ ยเหตุผลความจาเป็ นบางอย่างเช่น รอบานาญ
รอเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งมีปัจจัยด้านการเงินมาเกี่ยวข้องเป็ นต้น
3. Normative Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้จะเป็ นความผูกพันที่
เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่ งที่บุคคลได้รับจากองค์การ
แสดงออกในรู ปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อ
องค์การหรื อการตอบแทนองค์การเช่น การได้รับทุนการศึกษา การมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี หรื อการได้รับความ
ช่วยเหลือบางอย่างจากหน่วยงาน
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ






Affective Commitment
อิสระในงาน
ลักษณะเฉพาะของงาน
ความสาคัญของงาน
ทักษะที่หลากหลาย
ความท้าทายของงาน






Continuance Commitment
อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในอาชีพ
ความตั้งใจจะลาออก

Normative Commitment
• ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
• การพึ่งพาองค์การ
• การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร

ภาพที่ 2.1 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดัดแปลงมาจาก Meyer and Allen (1997) อ้ างถึงใน สันต์
ฤทัย ลิม่ วีรพันธ์ . (2550)

Mowday, Porter, and Steers (อ้างถึงใน สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์. 2550. หน้า 18.) ได้นาเสนอปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัย 4 ประการคือ
1. ลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
2. ลักษณะงานที่ทา (Job or Role-related) ได้แก่ ความสาคัญของลักษณะงานที่รับผิดชอบ
งานที่ทา้ ทาย การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน โอกาสความก้าวหน้า ความมีอิสระในการทางาน
3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์การ (Work Experiences) ได้แก่ ความเชื่อถือ
ต่อองค์กร ความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร และระบบการพิจารณาความดีความชอบ
4. ลักษณะโครงสร้างขององค์การ (Structural Characteristics) ได้แก่ ลักษณะการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของกิจการ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะงานที่ทา
ความผูกพัน
ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การ

- ความต้องการที่จะอยู่
- ความตั้งใจที่จะอยูก่ บั องค์การ
- การให้ความร่ วมมือ
- การดูแลรักษา
- ความพยายามในการทางาน

ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การทางาน

ภาพที่ 2.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ที่มา: Mowday, Porter, and Steers (1982) อ้างถึงใน สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์. 2550.
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ พนักงานที่อยูใ่ น
Affective Commitment จะเป็ นพนักงานที่องค์การต้องการ
มากที่สุด เพราะพนักงานจะมีความผูกพันและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานและทุ่มเท
การทางานให้ดีที่สุด ซึ่ งความผูกพันของพนักงานต่อองค์การจะเป็ นปั จจัยในการลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน5
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีความผูกพันและไม่มีความผูกพันกับองค์การ

ที่มา : http://pattaramard-cp.blogspot.com/
การประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมทุนมนุษย์ ของอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและบริการ
เพือ่ พัฒนาธุรกิจโรงแรม ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสู งและเป็ นธุ รกิจที่จาเป็ นต้องใช้แรงงานคน
เป็ นจานวนมากในการผลิตสิ นค้าทางด้านการบริ การ และงานโรงแรมเป็ นงานที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว
เช่น ชัว่ โมงการทางานที่ตอ้ งปรับไปตามรอบตารางการทางาน เป็ นงานที่ตอ้ งปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การและ
ต้องมีใจรักในงานบริ การ เป็ นงานที่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาลทางการท่องเที่ยว ซึ่ งจากปั จจัยดังกล่าวนั้นทาให้การ
ลาออกของพนักงานโรงแรมอยูใ่ นอัตราที่สูง และอยูใ่ นสัดส่ วนระหว่าง 60 %-300% โรงแรมที่มีอตั ราการ
ลาออกจากงานของพนักงานสู งไม่เพียงแต่จะส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรมในมิติของค่าใช้จ่ายเท่านั้น
แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่อมิติทางด้านความรู ้สึกขวัญและกาลังใจของพนักงานในการทางาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทาให้ธุรกิจโรงแรมได้หนั มาให้ความสนใจในเรื่ องของการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมในประเทศไทยได้ประสบปั ญหาในการลาออกของพนักงานเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะในธุ รกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เพราะมีขอ้ จากัดมากมายไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเงิน
ลงทุน สถานที่ต้ งั ความน่าเชื่อถือของโรงแรมและจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้อตั ราการลาออกจากงาน
ของพนักงานเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบมากมายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ปี 2552 เป็ นต้น
มา มีการลาออกจากงานของพนักงานในธุ รกิจโรงแรมเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 คน ซึ่ งกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มธุ รกิจโรงแรมขนาดเล็ก เพราะกลุ่มธุ รกิจโรงแรมขนาดใหญ่สามารถจัดส่ ง
พนักงานของตนไปยังโรงแรมในเครื ออื่นๆ ได้6
การเปิ ดเสรี ดา้ นการท่องเที่ยวและบริ การนั้นในภาพรวมจะส่ งผลให้เกิดการขยายตัวด้าน
การลงทุนในอุตสาหกรรมการบริ การ อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยนได้ง่ายขึ้น จึงมีความเป็ นไปได้สูงที่ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กจะต้องประสบ
ปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนแรงงานและการลาออกจากงานของพนักงานไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสู งกว่า
และจากแนวโน้มดังกล่าวผูบ้ ริ หารโรงแรมจึงต้องให้ความสนใจในการแก้ไขปั ญหาและต้องวางแผนในการ
บริ หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึ่ งพนักงานเป็ นเสมือนทุนขององค์การ หรื อ
“ทุนมนุษย์” (Human Capital) นัน่ เอง
การประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมด้ านทุนมนุษย์ ของอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและบริการ
เพือ่ นาไปสู่ ความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ (Employee Engagement)
ธุ รกิจโรงแรมควรทาการประเมินและวินิจฉัยองค์การ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การเพื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหาขององค์การ และสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารองค์การคาดหวัง
ให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีทิศทางดาเนินการที่ชดั เจนและบรรลุได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด

จากนั้นนา

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาเชื่อมโยงกับการจัดการทุนมนุษย์ เพื่อให้เกิดแนวทางอย่าง
ชัดเจนในการทางาน ทาให้สามารถสนับสนุนแนวทางการดาเนินงานของพนักงานอย่างเหมาะสม และ
สามารถเลือกใช้เครื่ องมือที่สามารถเชื่อมโยงและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ

เป้ าหมาย และกลยุทธ์

องค์การ
การออกแบบเครื่ องมือในการพัฒนาองค์การที่เหมาะสม (
Organization Intervention)
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาวที่เกิดขึ้นทั้งองค์การ และต้องมาจากการมีส่วนร่ วมของหลายฝ่ าย
ในองค์การ โดยร่ วมกันกาหนดวัฒนธรรมองค์การใหม่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกล
ยุทธ์ของโรงแรม เพื่อนามาปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการทางานบริ การ เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเห็นประโยชน์
ปลายทางร่ วมกันและสนับสนุนทิศทางของธุ รกิจ ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการ
ปรับทัศนคติ ความเชื่อ และส่ งเสริ มให้พนักงานมีความสุ ข เห็นคุณค่าของการทางาน และมีความผูกพันใน
องค์การและการทางาน (Employee Engagement)
6
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กิจกรรมการพัฒนาองค์ กร (Organization Development)
เทคนิคหรื อกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่ งผลให้เกิดการ
ยกระดับความสามารถ ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนกับองค์การ
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปิ ดเสรี ทางการท่องเที่ยว ธุ รกิจโรงแรมจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพไว้กบั องค์การให้นานที่สุด
เครื่ องมือหนึ่งที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจโรงแรมควรให้ความสนใจคือ ระบบ
Competency Based
Management System ในงานบริ หารทุนมนุษย์ของธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งสามารถใช้เป็ นรากฐานสาคัญในการ
พัฒนาเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อใช้สนับสนุนการสร้าง พัฒนา การดูแลและรักษาพนักงานในองค์การให้เกิดความ
รักและผูกพันกับองค์การจนเกิดความทุ่มเทให้กบั งาน (Employee Engagement) ซึ่งองค์การควรสร้าง
Competency Model ที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับลักษณะงานและเป้ าหมายทางธุ รกิจ โดยมีประโยชน์ในการ
เพิ่มศักยภาพของพนักงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจโรงแรม โดยทัว่ ไป
Competency มักจะประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. Core Competency เป็ นสิ่ งที่สะท้อนค่านิยมหลักที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานทั้งหมด เป็ น Competency ที่ทุกคนต้องมี
2. Managerial Competency กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการบริ หารจัดการ เช่น
การตัดสิ นใน การวางแผน
3. Technical /Functional Competency เกี่ยวข้องกับความรู ้และทักษะของกลุ่มงานหรื อ
ฝ่ ายงานนั้นๆ ที่ตอ้ งใช้ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานของพนักงานในตาแหน่งนั้น
4. Personal Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ซึ่ งทาให้คนคนนั้นมีความโดดเด่นกว่าคนทัว่ ไป หรื อเรี ยกว่า
ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture) ร่ วมกัน
เพื่อให้เกิดความเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ อีกทั้งยังให้เกิดการมีค่านิยมร่ วมกันของพนักงาน

(Share

Value) วัฒนธรรมองค์การอาจเป็ นนามธรรมที่สัมผัสไม่ได้ แต่เมื่อใดที่องค์การสามารถสร้างความเชื่อของ
คนในองค์การให้ไปในทิศทางเดียวกันได้จะส่ งผลสะท้อนกลับมาในเชิงบวกไม่วา่ จะเป็ นการมีส่วนร่ วมใน
องค์การ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ทัศนคติที่ดีต่อองค์การและงาน
อันจะนาไปสู่ ความสุ ขในการทางาน

การสร้างวัฒนธรรมองค์การนั้นควรกาหนดขอบเขตมาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร เพราะวิสัยทัศน์เปรี ยบเสมือนเป้ าหมายสุ ดท้ายที่องค์กรต้องการ ซึ่งองค์การต้องทาการสารวจ
วัฒนธรรมองค์การที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างสิ่ งที่มีอยู่ และสิ่ งต้องการจะเป็ น แล้วจึงวางกล
ยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยคานึงถึงบริ บทขององค์กรและเมื่อใดที่องค์กรมีวฒั นธรรมองค์การ
ร่ วมกันจะส่ งผลให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเช่น โรงแรมโอเรี ยลเต็ลที่มีการปลูกฝังค่านิยมการ
บริ การให้กบั พนักงานทุกคน ให้สามารถจดจารายละเอียดของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี การที่พนักงานมีความเชื่อ
เช่นเดียวกันนี้จะทาให้การบริ การของโรงแรมบรรลุตามวัตถุประสงค์คือ เป็ นการให้บริ การลูกค้าแบบเกิน
ความคาดหวัง
กิจกรรมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
เป็ นการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการ พร้อม
ทั้งให้การสนับสนุนพนักงานเหล่านี้ให้มีบทบาทในการดาเนินการด้านกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้องค์การเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ แผนกบริ หารงานบุคคลควรนา Competency Model มาประยุกต์ใช้กบั ระบบ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Competency-Based Recruitment and Selection System)โดยมีการกาหนด
รายละเอียดของตาแหน่งงาน (Job Description) คุณสมบัติของพนักงาน (Job Specification) และขีด
ความสามารถในงาน (Job Competency) แต่ละตาแหน่งอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อกาหนดค่านิยมและขีด
ความสามารถหลักของงานไว้ในคุณสมบัติที่สาคัญของทุกตาแหน่งงาน และยังใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
พนักงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานนั้นๆ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเป็ นกระบวนการสาคัญ
ที่จะคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร หากกระบวนการมีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้ได้พนักงานที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับงาน และช่วยลดปั ญหาการลาออกจากงานของพนักงานได้ เพราะพนักงานเกิดความ
พึงพอใจในงานที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และความชานาญ
นอกจากนี้การคัดเลือกพนักงานจากภายนอกแล้ว โรงแรมควรให้ความสาคัญกับการ
สรรหาพนักงานจากภายในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการให้เพื่อนร่ วมงานแนะนา การแนะนาญาติพี่นอ้ งเข้า
ทางาน ซึ่ งในกรณี น้ ีจะช่วยส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้สึกผูกพันและมีส่วนร่ วมกับองค์การมากขึ้น
กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)
ศาสตร์ และศิลป์ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเพิ่มความสามารถการเรี ยนรู ้และ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในองค์การด้วยรู ปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมและปรับใช้
ตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด องค์การควรจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรื อ Individual Development Plan : IDP ซึ่งเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action

Plan) ระบุแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนบรรลุถึงเป้ าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) สร้างจุดแข็ง (Strength) และเพิ่มระดับความสามารถในการทางาน โดย IDP
ถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของความสามารถที่คาดหวังของตาแหน่งงาน (Expected Competency) เปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการทางานจริ งของพนักงานผูน้ ้ นั ( Actual Competency) เพื่อให้สอดคล้องกับ Competency
model ที่โรงแรมกาหนด โดยผ่านระบบการฝึ กอบรมขององค์กร ประโยชน์ของเครื่ องมือ IDP ต่อธุ รกิจ
โรงแรมนั้นจะส่ งผลกระทบเชิงบวกเป็ น 3 ระดับกล่าวคือ
ระดับพนักงาน จะช่วยปรับปรุ งความสามารถในการทางานของพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม
โดยเสริ มจุดแข็งและปรับปรุ งจุดอ่อนของพนักงานรายบุคคล ทาให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถทาให้พนักงานรับผิดชอบงานได้มากขึ้น (Job Enrichment and Job enlargement)
อีกทั้งยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมความก้าวหน้าในที่ทางาน (Career Path) เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจในการ
ทางานให้กบั พนักงาน ทาให้พนักงานมีความพร้อมในตาแหน่งงานอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้พนักงาน
 ระดับหน่วยงานหรื อหัวหน้างาน การจัดทา IDP เป็ นเครื่ องมือการเสริ มทักษะให้
พนักงานมีทกั ษะในการทางานที่หลากหลาย (Multi Skills) ทาให้พนักงานมีความเข้าใจภาพกว้างของ
การทางานและส่ งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และทาให้
ผลงานของหน่วยงานดีข้ ึน (Department Performance) หากเกิดปั ญหาขาดแคลนกาลังคนในตาแหน่งอื่นๆ
หน่วยงานสามารถหากาลังคนเพื่อทดแทนตาแหน่งงาน (Work Replacement) ได้
 ระดับองค์การ จากการที่พนักงานเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องนั้นจะส่ งผลต่อ
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยไม่ใช่เพียงแค่ยอดขาย รายได้ และส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดที่เพิม่ มากขึ้นเท่านั้น ยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม ซึ่ งจะทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรทั้งจากพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก


การทา
IDP อาจจะเป็ นเรื่ องน่าเวียนหัวในช่วงเริ่ มต้น โดยเฉพาะในโรงแรมที่มีพนักงาน
จานวนมาก ดังนั้นในขั้นต้นจึงควรมีการแบ่งส่ วนจัดทา IDP ให้กบั พนักงานบางกลุ่มโดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ เป็ นพนักงานดาวเด่น (Talent) หรื อพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี พนักงานระดับบริ หาร
พนักงานเป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน (Successors) และพนักงานในตาแหน่งหายากเป็ นต้น จากนั้นจึงขยาย
ผลต่อยอดไปยังพนักงานทุกคนในโรงแรม
นอกเหนือจาก
IDP แล้ว องค์กรอาจเลือกใช้เครื่ องมือที่มีชื่อว่า การบริ หารดาวเด่นใน
องค์กร (Talent Management) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการรักษาและพัฒนาพนักงานที่มีศกั ยภาพสู ง ด้วยการ
สร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้เกิดความรักความผูกพันต่อการทางานในองค์การเพราะพนักงาน
กลุ่มนี้จะสามารถสร้างผลงานได้มากกว่าพนักงานปกติถึง 2-6 เท่า ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

ดาวเด่น องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ Competency Model ในการประเมินศักยภาพของพนักงานและคัดแยก
กลุ่มดาวเด่นออกมาจากพนักงานอื่น จากนั้นจึงทาแผนพัฒนาอาชีพของกลุ่มดาวเด่น (Career Development
Plan) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ ตาแหน่งในอนาคต การกาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถของพนักงานจะต้องเชื่อมโยงความสนใจในอาชีพของพนักงานและความต้องการขององค์การ
ที่มีต่อพนักงาน โดยองค์การต้องค้นหาว่าดาวเด่นแต่ละคนจาเป็ นต้องมี Competency อะไรบ้าง และจะ
พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการใด โดยกาหนดให้มีความหลากหลายเช่น การบรรยาย การประชุม การสัมมนา การ
สาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การสร้างสถานการณ์จาลอง การใช้กรณี ศึกษา การจัดโปรแกรมการเรี ยนรู้
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การฝึ กอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน การหมุนเวียนงาน
และการอบรมผ่านเวปเบสเป็ นต้น โดยจะเป็ นการสร้างและส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ใน
องค์กร และสร้างโอกาสความก้าวหน้าส่ วนบุคคล (Opportunities for personal growth) อีกทั้งเป็ นแนวทาง
ในการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์การ
การออกแบบเครื่ องมือในการพัฒนาองค์การสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างมากคือ การสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของ
เครื่ องมือในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยพนักงานทุกคนควรมีความเข้าใจถึงความจาเป็ นในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการดาเนินงานใหม่ๆ เมื่อพนักงานเกิดการยอมรับในเครื่ องมือใหม่ๆ แล้วนั้น
จะส่ งผลให้เกิดการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ แนวทางการปฏิบตั ิใหม่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ใหม่ต่อไป
เมื่อมีการนาแนวคิดการพัฒนาองค์การใหม่ๆ มาใช้ปฏิบตั ิ
ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาถึง
คือการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และสรุ ปผลเครื่ องมือนั้น ว่านามาใช้แล้วเป็ นอย่างไร พนักงานติดปัญหา
หรื อมีความยุง่ ยากในการนาเครื่ องมือมาใช้บา้ งหรื อไม่ โดยจะต้องคิดหาวิธีการในการรวบรวมข้อมูลจาก
การนาเครื่ องมือใหม่ๆ มาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการทาแบบสารวจ แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน หรื อ
การสัมภาษณ์พนักงาน และการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เพราะข้อมูลของพนักงานในองค์กรจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และพบว่าไม่มีเครื่ องมือใดที่นามาใช้ใน
ระยะเริ่ มแรกนั้นจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่ มแรกย่อมมีปัญหาติดขัดบ้าง ดังนั้น
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการนาเครื่ องมือพัฒนาองค์กรมาใช้
คณะผูบ้ ริ หารและ/หรื อคณะทางานควรจะ
ประชุมร่ วมกันเพื่อหาวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาใช้ในปี ถัดๆ ไป

บทสรุ ป
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การพัฒนาองค์การหรื อเปลี่ยนแปลงองค์การให้ประสบความสาเร็ จนั้นต้อง
ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เกิดการพัฒนา ประเด็นเริ่ มต้นนั้นมาจากการมอง
“คน” เป็ นเสมือนทุนและเป็ นสิ่ งที่มีค่าในองค์กร ซึ่ งการบริ หารงานลักษณะดังกล่าวนี้ เป็ นการบริ หารงาน
มุ่งเน้นผลระยะยาว อันก่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่อองค์กร โดยต้องได้รับความร่ วมมือจากพนักงานในทุก
ระดับชั้นเพื่อนาพาองค์การไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ว่ามีปัญหาและมีความพร้อมในการนาเครื่ องมือต่างๆ มาใช้หรื อไม่ จากนั้นจึง
ร่ วมกันสร้างจิตสานึก และแรงจูงใจในการพัฒนา ปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลงอย่างจริ งจัง
เครื่ องมือการพัฒนาองค์การรู ปแบบต่างๆ ถูกนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทุนมนุษย์ภายใต้
บริ บทที่เหมาะสมของแต่ละองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานให้เกิดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งส่ งผลให้พนักงานทางานอย่างมีความสุ ข
สบายใจ และมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความชานาญสู ง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการทางานมี
น้อย เกิดความรัก ความสามัคคี การทางานเป็ นทีม ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อความก้าวหน้าและเติบโตของโรงแรม
พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพนักงานได้ซึมซับและเปิ ดรับวัฒนธรรม
ใหม่ขององค์การ จะส่ งผลให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันในงาน (
Employee Engagement)
ซึ่ งจะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน ต่อให้ประชาคมอาเซี ยนเกิดขึ้นในวันพรุ่ งนี้หรื อวันไหนๆ
การเคลื่อนย้ายแรงงานจะแสนสาหัสซักเพียงใด องค์การก็ยงั สามารถพัฒนาและรักษาพนักงานกลุ่มเดิมให้
อยูต่ ่อไปได้
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