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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การศึกษาเร่ืองทิศทางการบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาด

ย่อมในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) รุ่นใหม่

ในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทิศทางการบริหารบุคลากรในธุรกิจโรงแรมไทย  

และศึกษาแนวทางเบื้องต้นที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาแนวทางการบริหารบุคลากร 

ในโรงแรม ส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในอนาคต เป็นงานวิจัย 

เชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ทั้งเจ้าของกิจการ รวม 30 คน ผลการศึกษาพบว่า การบริการพนักงานในโรงแรมนั้น 

เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน ดังน้ันหลักการจัดสรรหน้าท่ีควรมีการจัดให้ชัดเจน ทั้งนี้ควร 

มุ่งเน้นที่ความสามัคคี และควรพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการจัด 

ฝึกอบรมให้พนักงาน ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่ศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ต้องหา 

รูปแบบท้ังในด้านห้องพัก การบริการต่างๆ ให้ตรงใจผู ้ที่มาใช้บริการ เนื่องจาก 

ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทัง้ต้องท�าให้พนกังานเข้าใจ

ความต้องการ รู้ถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้มาให้

บรกิาร ตลอดจนต้องเข้าใจถงึลกัษณะวฒันธรรมของลกูค้าในกลุม่ของอาเซยีน เนือ่งจาก

ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น และธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นงาน 

ด้านบริการ มีความท้าทายในการบริหาร ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามา
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
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อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
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การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
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ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ด�าเนนิธรุกจิประเภทนี ้มโีอกาสทีด่เีนือ่งจากมแีหล่งความรูใ้ห้ศกึษามากมาย และมกีาร

สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจากหน่วยงานรัฐบาล 

เป็นอย่างมาก ส่งผลให้กจิการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รบัความสนใจ โอกาส

การเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีความเติบโตได้อีกมาก  

โดยผูป้ระกอบการต้องมีการควบคมุต้นทนุควบคูไ่ปกบัการบรหิารพนกังาน ให้พนกังาน

ท�างานกับองค์กรไปได้นาน ให้ขวัญและก�าลังใจพนักงาน พร้อมกับการเสริมสร้าง 

ความรู้ความสามารถ และให้มีความก้าวหน้าในระดับการท�างาน เพราะพนักงานเป็น

แรงขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารบุคลากร โรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจ (SMEs)

Abstract

The study of Applied Human Resources Management Strategies of 

Small and Medium-sized Hotels in Bangkok for the Next Generation of Small 

and Medium Enterprise Business Owners which purposes to study in the  

implement for staff management in the hotel business in Thailand for  

enterprises (SMEs) and to motivate young entrepreneurs in the realization of the 

possibilities of management business . This study uses a qualitative research 

method (Cause and Effect Analysis) collected through interviewing from staffs, 

managers, owners and who relate to the business. It was found that HR  

practices are a delicate matter. Thus the allocation of responsibilities should be 

clearly organized. This should focus on a unity and a develop knowledge of staffs 

by providing training to employees, so entrepreneurs must be study over time in 

order to find patterns of the rooms and services for the people who use our 

services because the needs of users change anytime. You need to manage 

employees to understand their needs. Knowing the expectations of the  

customers impress upon the service and understands the cultural patterns of the 

customers in the region. The present circumstances, businesses are more  

competitive. Considering the hotel business as services challenges in  
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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administration currently, operators of new generation. There is a great  

opportunity because there are plenty of resources for education and supporting 

services related to tourism from government departments as well. The hotel 

business and medium-sized enterprises which are receiving attention growth 

prospects of the hotel industry also grow a lot more. If a costs control and staff 

development  are good manage , the staff will also be working with us for a long 

time for giving morale, enhancing knowledge to staffs and promoting career path. 

We encourage all employees to drive of our business as well.

Keywords: human resources management; small and medium sized hotels; 

SMEs business owners

บทน�ำ

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบกับ

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวอย่างจริงจังและต่อเนื่องของหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนส่งผลให้มีจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

เข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ โดยข้อมลูสถติินกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ�านวน 11,516,936 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2553)

แนวโน้มของจ�านวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2553  

ซึง่เป็นปีทีป่ระเทศไทยมจี�านวนนกัท่องเทีย่วสูงทีสุ่ดคือมจี�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

เข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยจ�านวน 15,841,683 คน จากตวัเลขจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 7.51 

ต่อปีและคดิเป็นอตัราร้อยละ 10.83 ของการเพิม่ข้ึนของจ�านวนนกัท่องเทีย่วในช่วงหกปี 

(กรมการท่องเที่ยว, 2553)

 กรงุเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ  โดยมี

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2558 

ทีผ่่านมาเป็นปีทองของการท่องเทีย่วกรงุเทพฯ เนือ่งจากมีหลายปัจจยัส�าคญัทีเ่กือ้หนนุ 

เช่น ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ท่ีกลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติ เมื่อปราศจากภัยจากการชุมนุมทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ประกอบกับ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
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การขยายตัวของธุรกิจการบินต้นทุนต�่าในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการเพิ่มเที่ยวบินตรง

จากตลาดท่องเที่ยวส�าคัญของไทยมากรุงเทพฯ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) 

  การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท�าให้มีการขยายตัวและการแข่งขันของธุรกิจ

โรงแรมเพ่ิมมากขึน้ จากสถติขิองการท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร ของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552-2556 ได้แสดงถงึการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่ว มีผลให้

ธุรกิจบริการที่พักและโรงแรมมีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ สูงขึ้น ทั้งการให้บริการและ 

การพัฒนาบุคลากร

 ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ทั่วประเทศระบุว่า       

มโีรงแรมและเกสต์เฮาส์ทัง้ส้ิน 9,865 แห่ง ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นภาคใต้ประมาณร้อยละ 37.5 

รองลงมาตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณร้อยละ 24.4 ภาคเหนือประมาณร้อยละ 19.5  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณร้อยละ 11.7 ส่วนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

มสีดัส่วนมร้ีอยละ 6.9 โดยมผีูเ้ข้าพกัจ�านวน 93.8 ล้านคน รายได้รวมกว่า 150,534 ล้านบาท

ต่อปี

บคุลากรท่ีท�างานในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ท่ัวประเทศมจี�านวน 265,906 คน 

โดยเป็นคนท�างานที่ได้รับเงินค่าจ้างอันได้แก่ นักศึกษาฝึกงานและผู้จัดการฝึกหัด

ประมาณ 10,248 คน หรอืร้อยละ 3.8 เป็นลูกจ้างหรือมีการจ้างงานจ�านวน 255,658 คน 

หรือร้อยละ 96.2 ซึ่งในจ�านวนนี้ ร้อยละ 54.9 เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องใช้

เทคนิค รองลงมาเป็นลูกจ้างที่ใช้เทคนิคระดับกลางประมาณร้อยละ 31.4 ที่เหลือเป็น

ระดับรองหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และระดับผู้บริหารประมาณ ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 5.8 

ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทียบจ�านวนคนท�างานในแต่ละภาค พบว่า โรงแรมและเกสต์เฮาส์

ในภาคใต้มีคนท�างานมากที่สุดจ�านวน 97,760 คน หรือร้อยละ 36.8 ด้านการจ้างงาน 

พบว่า โรงแรมในภาคใต้มีลูกจ้างมากท่ีสุดคือ จ�านวน 94,603 คน หรือร้อยละ 37.0  

รองลงมาคือภาคกลาง มีลูกจ้างจ�านวน 63,838 คนหรือร้อยละ 25.0 ส�าหรับภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มีลูกจ้างน้อยที่สุดคือ 15,964 คน หรือร้อยละ 6.2 ประกอบกับงาน 

ด้านการบรกิารจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรของส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

พบว่า ผู้ท�างานด้านโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.3 ในปี 2549 เป็น 

ร้อยละ 7.0 ในปี 2553 แม้สดัส่วนการท�างานด้านนีจ้ะน้อยเมือ่เทยีบกบัด้านเกษตรกรรม

ทีเ่ป็นอาชพีหลกัของคนไทยแต่กนั็บเป็นอาชพีท่ีท�าเงินได้ไม่น้อย จากข้อมลูการส�ารวจ
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เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

175

การประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ของส�านักงานสถติแิห่งชาติพบว่า ผูท่ี้ท�างาน

ด้านนี้มีรายได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยเพิ่มขึ้นจาก 14.5 ล้านบาทในปี 2546 

เป็น 27.5 ล้านบาทในปี 2552 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)

และหากพจิารณาถงึการแบ่งประเภทของธรุกจิโรงแรมตามขนาดของโรงแรม 

สามารถแบ่งได้เป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส�าหรับโรงแรมขนาดเล็กนั้น

ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของภาค

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน

ในภาคบรกิารทีส่�าคญัเน่ืองจากมีการด�าเนินธรุกจิโรงแรมขนาดเลก็ภายในท้องถ่ิน ชุมชน 

ก่อให้เกดิการจ้างแรงงานในพืน้ทีเ่กดิการกระจายรายได้และเกดิการหมนุเวยีนเศรษฐกจิ

ในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเลก็ มีความจ�าเป็น

ต่อการส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการกระจาย

การจ้างงาน เพราะอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ จะเป็นพื้นฐานที่

ส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ 

ต่อไป ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับ

อตุสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ  กล่าวคอืเป็นอตุสาหกรรมทีไ่ม่ต้องอาศยัทรพัยากรประเภท

สิ้นเปลืองมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่อาศัยสภาพทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม  

และวัฒนธรรมประเพณีที่สั่งสมกันมาช้านาน ไม่ต้องมีโรงงานเป็นสถานที่ท�าการผลิต

เพราะแหล่งท่องเที่ยวจะกระจายกันอยู ่ทั่วไป ไม่มีขีดจ�ากัดด้านฤดูกาลดังเช่น 

ภาคการเกษตร แต่ฤดูกาลที่แปรเปล่ียน เป็นจุดขายอีกอย่างหน่ึงของการท่องเที่ยว  

ในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคก็แตกต่างกับสินค้าชนิดอื่นเช่นกัน คือสินค้าที่เป็น

สินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่น ผู้ขายจะต้องน�าสินค้านั้นไปเสนอขายยังตลาดที่ใกล้แหล่ง

ผู ้บริโภคให้มากท่ีสุด แต่สินค้าท่องเที่ยวผู ้บริโภคจะต้องเดินทางไปบริโภคยัง 

แหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ น้ันด้วยตนเอง (กญัจนัฏ โรจน์รัตนาวิชยั, 2551)

ทั้งนี้จากสถานการณ์ข้างต้นได้ส่งผลให้ความต้องการในการเข้าพักใน 

โรงแรมกลางขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากในอดีตโรงแรม 

ขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีจ�านวนไม่มากนัก ซ่ึงในปัจจุบันเริ่มมีธุรกิจประเภทนี ้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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3. เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม ส าหรบัผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิ (SMEs) รุ่นใหมใ่นอนาคต 
กรอบแนวคิด   

             ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
วิธีการวิจยั 

ในการวจิยัเรือ่งทศิทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) รุ่น
ใหมใ่นอนาคต เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 

1. ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key informant) 
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานที่

มสี่วนเกี่ยวข้องในการบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 17 คน 
 2. การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ทศิทางการบรหิารงาน
บุคคลากรในธรุกจิโรงแรม

ไทย 

แนวทางเบือ้งตน้ทีเ่หมาะสม
กบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุน่ใหม ่

แนวทางการบรหิาร
บุคคลากรในโรงแรมส าหรบั
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุน่ใหม ่

สงัเคราะห ์
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เพิ่มมากขึ้นจึงท�าให้การแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งโรงแรมแต่ละที่พยายามหา 

จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตนเองมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ

โรงแรมของตนให้มากขึ้น และในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นธรุกจิหนึง่ท่ีก�าลังเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองการให้ความส�าคัญต่อคณุภาพการบริการ

ให้เทียบเท่ากับโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีมาตรฐานจึงมีความจ�าเป็น ซึ่งก�าลังที่จะเป็น 

แรงขบัเคลือ่นท่ีส�าคญัน่ันกค็อืทรพัยากรบคุคลในโรงแรม การบรหิารงานอย่างไรเพือ่ให้

พนักงานในโรงแรมลดอัตราการลาออกของพนักงานลง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรส�าคัญของ

การบริหารงานทางด้านนี้ นั่นคือ การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การฝึกอบรม ผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน 

แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

ดังนั้น การทราบระดับความคาดหวังและปัญหาของพนักงานในโรงแรม  

การบริหารทรัพยากรบคุคลให้ถกูทศิทาง จะท�าให้โรงแรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ 

และตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างถูกต้อง เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง 

ในการบริหารงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความส�าเร็จและ  

เอื้อประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจต่อผู ้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) รุ ่นใหม่ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ประสบผลส�าเร็จได้ในอนาคต

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ พฤตกิรรมในการท�างานแนวคดิการจดัการทรพัยากรบุคคล

ในธุรกจิโรงแรม ธรุกจิและการปฏิบติังานโรงแรมในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางของการศกึษา

ครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย

  1. เพื่อศึกษาทิศทางการบริหารบุคลากรในธุรกิจโรงแรมไทย

2. เพือ่ศกึษาแนวทางเบือ้งต้นทีเ่หมาะสมกบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) 

รุ่นใหม่ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารบุคลากรในโรงแรม ส�าหรับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในอนาคต
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
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3. เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม ส าหรบัผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิ (SMEs) รุ่นใหมใ่นอนาคต 
กรอบแนวคิด   

             ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
วิธีการวิจยั 

ในการวจิยัเรือ่งทศิทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) รุ่น
ใหมใ่นอนาคต เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 

1. ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key informant) 
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานที่

มสี่วนเกี่ยวข้องในการบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 17 คน 
 2. การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ทศิทางการบรหิารงาน
บุคคลากรในธรุกจิโรงแรม

ไทย 

แนวทางเบือ้งตน้ทีเ่หมาะสม
กบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุน่ใหม ่

แนวทางการบรหิาร
บุคคลากรในโรงแรมส าหรบั
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุน่ใหม ่

สงัเคราะห ์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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 2. กำรเข้ำถงึผูใ้ห้ข้อมลูหลกั

   ในการศึกษานี ้คณะผูว้จิยัได้มกีารค้นหาผูใ้ห้ข้อมลูหลักทีจ่ะเป็นผูใ้ห้ข้อมลู 

ด้วยการได้ด�าเนินการโทรศัพท์ติดต่อไปที่โรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร วิสาหกจิชมุชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยได้อธบิายถงึวัตถปุระสงค์การวจิยั 

และได้ขอความยินยอมในการสมัภาษณ์กบัผูใ้ห้ข้อมลูหลกั เพือ่นดัหมายวันเข้าสัมภาษณ์ 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  แนวค�าถามทีค่ณะผู้วจิยัสร้างขึน้ เป็นค�าถามปลายเปิด (Open-ended) 

สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์และแนวคิดท่ีการวิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับเกีย่วกบัทิศทาง

การบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

เพือ่เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการวิสาหกจิ (SMEs) รุน่ใหม่ในอนาคตโดยค�าถามสามารถ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ อันจะช่วยให้การเก็บ

ข้อมูลเป็นไปอย่างราบร่ืน และท่ีส�าคัญคือ จะท�าให้ผู้ให้ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง 

ครบถ้วนและเป็นจริงมากที่สุด แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นเริ่มสนทนา ขั้นเข้าสู่ประเด็น

ที่จะศึกษา และขั้นปิดสนทนา

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

    หลังจากมีการสร้างแนวค�าถามเสรจ็สิน้ตรงตามวตัถปุระสงค์การวจิยั 

คณะผูว้จิยัได้ด�าเนินการนดัหมายผูใ้ห้ข้อมูลเป็นรายกลุ่มวสิาหกจิชมุชนเพือ่ด�าเนนิการ

เกบ็ข้อมลูภาคสนามโดยขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูคณะผูว้จิยัเลอืกใช้การสมัภาษณ์ 

(Interview) โดยใช้เป็นประเด็นค�าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 

เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนตรงตามวตัถปุระสงค์การวจิยัและใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

(In-depth Interview) โดยทีผู่ถ้กูสัมภาษณ์สามารถตอบค�าถามได้อย่างเปิดกว้างไม่จ�ากดั

ค�าตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มท่ีครบถ้วน 

และเป็นจริงมากที่สุด (สุภางค์  จันทวานิช. 2552) โดยประเด็นข้อค�าถามมีดังนี้

    1. ขั้นเริ่มสนทนา

    คณะผู้วิจัยเร่ิมต้นจากการแนะน�าตนเองชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

สัมภาษณ์จากนั้นคณะผู้วิจัยเริ่มพูดคุยซักถามค�าถามท่ัว ๆ ไปเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ความเชื่อใจและขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกให้

บันทึกเสียงผู้สัมภาษณ์ก็งดบันทึกเสียงค�าถามขั้นเริ่มสนทนามีดังนี้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

179

     1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก

     1.2 ข้อมูลท่ัวไปของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร  

      1.3 สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารบุคลากรในโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. ขั้นเข้าสู่ประเด็นที่จะศึกษา

  คณะผู้วิจัยใช้ค�าถามกว้าง ๆ ในประเด็นที่ศึกษาเน้นให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เล่าเรื่องราวถ่ายทอดความรู้โดยมีประเด็นค�าถามดังนี้

     2.1 รูปแบบการบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3. ขั้นปิดสนทนา

    3.1 เรื่องราวที่ได้สอบถามเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้เล่าหรือไม่ 

    3.2 มีข้อสงสัยหรือประเด็นที่จะถามผู้วิจัยหรือไม่ 

    3.3 ข้อเสนอแนะ

  จากนั้นผู้วิจัยกล่าวขอบคุณและทวนข้อมูลที่ได้กับผู้ให้ข้อมูลว่าตรงกับ 

สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารหรือไม่

  การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนน้ันอาจมกีารนดัสัมภาษณ์มากกว่า

หนึ่งคร้ังเนื่องจากครั้งแรกอาจยังไม่ได้ข้อมูลมากนักและเป็นการสร้างความคุ้นเคย

มากกว่าเมื่อเกิดความไว้ใจแล้วจึงมีการนัดสัมภาษณ์ครั้งถัดไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ 

ครบสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด

 5. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล

  เมื่อได้ข ้อมูลแล้ว ได้ท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบ triangulation  

หรือที่ Denzin (1978) เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเป็นการใช้กระบวนวิธี

ที่หลากหลาย (the multiple-method approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย ดังนี้

  1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการพิสูจน์

ว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล 

ได้แก่แหล่งเวลาแหล่งสถานที่และแหล่งบุคคล 

  2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 
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ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
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ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
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ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (methodological 

triangulation) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

  สรุปในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ประกอบด้วยสามรูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้า

ด้านทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล    

 6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชงิคุณภาพน้ันคณะผูว้จิยัได้ศกึษา

และน�ากระบวนการวธิวีเิคราะห์ข้อมูลงานวจิยัเชงิคณุภาพดงันีค้อืการวเิคราะห์ข้อมลูจะ

เร่ิมต้นตัง้แต่เร่ิมการวจิยัและด�าเนนิไปเรือ่ยๆจนสิน้สุดการวจิยัการวเิคราะห์ข้อมลูเป็นก

ระบวนการต่อเนือ่งและลบัประเดน็การวจิยัให้แหลมคมซึง่กค็อืการถกกนัของสามมมุใน 

“วงล้อแห่งความรู้” คอืประเดน็หรอืค�าถามการวจิยั (Research question) แนวคิดทฤษฏี 

(Concept &Theory) และข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ (Data & Finding)  ดังภาพที่ 2

ผลกำรวจิยั

ตอนท่ี 1 ผลกำรศึกษำทิศทำงกำรบริหำรงำนบุคลำกรในธุรกิจ 

โรงแรมไทย 

การบรกิารพนกังานในโรงแรมนัน้ เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน เนือ่งจากพนกังาน

ทุกคนมาจากครอบครัวที่ต่างกัน ดังนั้นหลักการจัดสรรหน้าที่ควรมีการจัดให้ชัดเจน  
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ประเดน็
ค าถาม 

แนวคดิ
ทฤษฏ ี

ขอ้มลู-สิง่ที่
คน้พบ 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (methodological 
triangulation) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีห่ลากหลาย  

สรุปในการวิจัยครัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ประกอบดว้ยสามรปูแบบ คอื การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู การตรวจสอบสามเสา้
ดา้นทฤษฎ ีและการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารรวบรวมขอ้มลู  

6. การวิเคราะหข้์อมลู 
 กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูในงานวจิยัเชงิคุณภาพนัน้คณะผูว้จิยัไดศ้กึษา
และน ากระบวนการวธิวีเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัเชงิคุณภาพดงันี้คอืการวเิคราะห์ขอ้มลู
จะเริม่ตน้ตัง้แต่เริม่การวจิยัและด าเนินไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดการวจิยัการวเิคราะห์ขอ้มลู
เป็นกระบวนการต่อเนื่องและลบัประเด็นการวจิยัให้แหลมคมซึ่งก็คอืการถกกนัของ
สามมุมใน “วงลอ้แห่งความรู้” คอืประเดน็หรอืค าถามการวจิยั (Research question) 
แนวคดิทฤษฏ ี (Concept &Theory) และขอ้มลูหรอืสิง่ทีค่น้พบ (Data & Finding)     
ดงัภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2 วงลอ้แห่งความรู ้

ท่ีมา: จากการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฏ ี
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาทิศทางการบริหารงานบุคลากรในธุรกิจ
โรงแรมไทย  

การบริการพนักงานในโรงแรมนัน้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เนื่องจาก
พนกังานทุกคนมาจากครอบครวัทีต่่างกนั ดงันัน้หลกัการจดัสรรหน้าทีค่วรมกีารจดัให้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เพ่ือให้การท�างานเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจ ทั้งน้ีควรมุ่งเน้นที่ความสามัคคี  ควรมี 
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พนักงานกับองค์กรให้มองไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าของกิจการต้องมีความสัมพันธ ์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 ตอนที่ 2 ผลกำรศึกษำแนวทำงเบื้องต้นที่เหมำะสมกับผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจ (SMEs) รุ ่นใหม่ในธุรกิจโรงแรมขนำดกลำงและขนำดย่อมใน

กรุงเทพมหำนคร

 ผูป้ระกอบการท่ีมีความต้องการด�าเนินธุรกจิประเภทนี ้สิง่ทีต้่องมคีณุลกัษณะ

ส�าหรับการเตรียมพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความมีวินัยในตนเอง  

ซึ่งคุณลักษณะของผู้มีวินัย ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  

ความตั้งใจที่จะท�างานและติดตามงานตามนโยบายที่วางไว้ เคารพในสิทธิของผู้อื่น  

มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงานความตรงต่อเวลา 

รู้จกักาลเทศะ ความกระตอืรอืร้น การมคีวามคดิรเิริม่ กล้าเส่ียง และอดทนต่อค�าวิพากษ์

วจิารณ์ผูป้ระกอบกจิการต้องเป็นผู้ท่ีศกึษาข้อมลูอยูต่ลอดเวลา ต้องหารปูแบบทัง้ในด้าน

ห้องพัก การบรกิารต่าง ๆ  ให้ตรงใจกบัผูใ้ช้บริการ เน่ืองจากความต้องการของผู้ใช้บรกิาร

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทั้งต้องท�าให้พนักงานเข้าใจความต้องการ รู้ถึงความ 

คาดหวังของผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาให้บริการ ตลอดจนต้อง

เข้าใจถึงลักษณะวัฒนธรรมของลูกค้า พร้อมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์จากพนักงานและ 

ผู้ที่มาให้บริการ ธุรกิจนี้มีผู้สนใจจ�านวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความตื่นตัว 

กระตือรือร้นตลอดเวลาในการพัฒนาธุรกิจ ท้ังในด้านห้องพัก รูปแบบการพัฒนาการ 

ให้บริการ พนักงานเข้าใจผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้ธุรกิจ 

มีความแตกต่างเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ อันส่งผลให้กลับมาใช้บริการ 

ซ�้าอีก

ผู้ประกอบการต้องรู้จักการปรับตัวให้เร็ว เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ ประเทศไทย 

จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งแสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ จะมาจาก

กลุ่มประเทศเหล่าน้ี เราต้องปรับตัวเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมด้าน

พนักงาน ให้เข้าใจถึงลักษณะวัฒนธรรมของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว รวมถึงความพร้อม 

ทางด้านภาษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ และสร้างความโดดเด่นให้แก่

งานบริการขององค์กรได้ โดยองค์กรต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจ

ของธรุกจิบรกิาร พฒันาส่วนอืน่ ๆ  เพือ่ให้ลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารได้รับความสะดวกสบาย 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกินความคาดหมาย ผู้ประกอบการต้องเอาใจใส่

ในธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้านบุคลากร ด้านลูกค้า ลูกค้าต้องการการดูแลใจใส่จาก 

ผู้ให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการจ�านวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องหาความโดดเด่น

ในการให้บริการเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดแก่ผู้มาใช้บริการ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ตอนที่ 3 ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรบุคลำกรในโรงแรม ส�ำหรับ

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในอนำคต

ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นงานด้านบริการ มีความท้าทาย

ในการบริหาร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจประเภทนี้ มีโอกาสที่ดี

เนื่องจากมีแหล่งความรู้ให้ศึกษาจ�านวนมาก และมีการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจบริการ 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเท่ียวจากหน่วยงานรัฐบาลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้กจิการโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นที่ได้รับความสนใจ โอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีความเติบโตได้อีกมาก หากผู้ประกอบการบริหารได้ดี 

ควบคุมต้นทุนได้ บริหารพนักงานได้ พนักงานก็จะอยู่ท�างานไปได้นาน ๆ ให้ขวัญ 

และก�าลังใจพนักงาน เสริมสร้างความรู้ และให้มีความก้าวหน้าในระดับการท�างาน  

เราส่งเสริมพนักงาน พนักงานก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจเช่นกัน 

รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพ 
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อภปิรำยผล
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ให้ความส�าคัญกับการบริการพนักงานในโรงแรม ดังนั้นหลักการจัดสรรหน้าที่ควรมี 

การจัดให้ชัดเจน เพื่อให้การท�างานเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นที่ 

ความสามัคคี และควรพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรม 

ให้กับพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ ฤทธิเดช (2550) เรื่อง การวิเคราะห์

ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย 

พบว่า กระบวนการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ตมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมในระดับ 

การวิเคราะห์องค์การ และงานวิจัยของ Hussain, Wallace และ Nelarine (2007)  

ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้และผลกระทบของทรัพยากรบุคคลที่ได้มีการน�าเทคโนโลย ี

เข้ามาใช้เพ่ือให้การบรหิารงานบคุคลมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ส�าหรบัแนวทางเบือ้งต้น

ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในกรงุเทพมหานคร ผูป้ระกอบการต้องเป็นผูท้ีศ่กึษาข้อมลูอยูต่ลอดเวลา  

ต้องหารปูแบบท้ังในด้านห้องพกั การบรกิารต่างๆ ให้ตรงใจกบัผูท้ีม่าใช้บริการ เนือ่งจาก

ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา อกีทัง้ต้องท�าให้พนกังานเข้าใจ

ความต้องการ รู้ถึงความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ  เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มา

ให้บริการ ตลอดจนต้องเข้าใจถึงลักษณะวัฒนธรรมของลูกค้า ได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของทศพร วงศ์ทะกัณฑ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กรบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา 

พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบปัญหา เจ้าหน้าที่ขาดโอกาสในการฝึกอบรม 

และการศึกษา ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ท�างาน 

การศึกษาแนวทางการบริหารบุคลากรในโรงแรม ส�าหรับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในอนาคตพบว่า ผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมต้นทุน  

ผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ช่วยลดความยุ่งยาก 

ในการท�างานของคนได้ เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรมเพื่อลดการท�างาน 

โดยใช้คน (Manual Work) การใช้ระบบจองห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ท  เพื่อให้แขกจอง

ห้องพักบนเว็บไซท์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านพนักงาน การใช้ระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์

ด้วยตัวเอง การลดและควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนไปจากเดิม ผู ้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีของการส่ือสารเข้ามา 

มีส่วนในการท�าการตลาดให้มากขึ้น การควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน โดยใช้อุปกรณ์
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ภาพท่ี 3 แนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม ส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุ่นใหมใ่นอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารงานควรมีหลักการจดัสรรหน้าที่ของพนักงานให้ชดัเจน 

เนื่องจากโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง จะมจี านวนบุคลากรที่จ ากดั จึงท าให้
พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหน้าที่ตามต าแหน่ง ดังนั ้น
ผูป้ระกอบการควรจดัสรรใหช้ดัเจน เพื่อสะดวกในการติดตามงานและเพื่อลดความ
ขดัแยง้ของกลุ่มพนกังาน   

2. ควรมุ่งเน้นสร้างความสามคัคีแก่พนักงาน โดยมกีารจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความสามคัคอีย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเน้นย ้าใหแ้ก่พนักงาน เนื่องจาก
งานบรกิารต้องการความสามคัคขีองพนักงานในการท างานประสานงานกนัในแต่ละ
แผนก ซึง่จะสะทอ้นไปถงึงานบรกิารแก่ลกูคา้อย่างชดัเจน  

3. ควรพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการจดัฝึกอบรมให้
พนกังาน เนื่องจากพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว มกีารปรบัเปลีย่นอยู่เสมอ และธุรกจิ
ประเภทนี้มกีารแข่งขนัสูง  ดงันัน้ความต้องการในด้านการได้รบัการบริการย่อม

แนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม 
ส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) 

รุ่นใหมใ่นอนาคต  

การจดัการ
ความรู ้

บรหิาร
พนกังาน 

ควบคุม
ตน้ทุน 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ประหยัดพลังงาน พิจารณาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น แอร์ หลอดไฟ ตู้เย็น ทีวี  

หรือ อื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีนวัตกรรมในการช่วยประหยัดพลังงานได้มีประสิทธิภาพ 

และจดัซือ้วตัถดิุบโดยไม่ผกูขาดกบัเจ้าใดเจ้าหนึง่ ค้นหาผูข้าย เพิม่ขึน้เพือ่หาราคาทีถ่กู

และเหมาะสม ในขณะที่คุณภาพไม่ลดลง ควบคู่ไปกับการบริหารพนักงาน ให้พนักงาน

ที่ท�างานกับองค์กรไปได้นาน ๆ ให้ขวัญและก�าลังใจพนักงาน ไปพร้อม ๆ กับการ 

เสริมสร้างความรู้ความสามารถด้วยการจัดการความรู้ ให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน

ระดับการท�างาน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านให้พนักงานมีความช�านาญ 

ในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการให้พนักงานมีความเข้าใจในงานแผนกอื่น ๆ เพื่อช่วยให้

พนักงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการลดความขัดแย้งภายในองค์การ และส่งผล

ให้เกิดผลของงานบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งในส่วนงานบริการประเภทนี้ พนักงาน

เป็นสิ่งส�าคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ เป็นกลไกที่ส�าคัญในการ

ด�าเนินงานขององค์กร โดยสามารถน�าเสนอเป็นภาพประกอบได้ดังนี้
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ภาพท่ี 3 แนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม ส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ 

(SMEs) รุ่นใหมใ่นอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารงานควรมีหลักการจดัสรรหน้าที่ของพนักงานให้ชดัเจน 

เนื่องจากโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง จะมจี านวนบุคลากรที่จ ากดั จึงท าให้
พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหน้าที่ตามต าแหน่ง ดังนั ้น
ผูป้ระกอบการควรจดัสรรใหช้ดัเจน เพื่อสะดวกในการตดิตามงานและเพื่อลดความ
ขดัแยง้ของกลุ่มพนกังาน   

2. ควรมุ่งเน้นสร้างความสามคัคีแก่พนักงาน โดยมกีารจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความสามคัคอีย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเน้นย ้าใหแ้ก่พนักงาน เนื่องจาก
งานบรกิารต้องการความสามคัคขีองพนักงานในการท างานประสานงานกนัในแต่ละ
แผนก ซึง่จะสะทอ้นไปถงึงานบรกิารแก่ลกูคา้อย่างชดัเจน  

3. ควรพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการจดัฝึกอบรมให้
พนกังาน เนื่องจากพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว มกีารปรบัเปลีย่นอยู่เสมอ และธุรกจิ
ประเภทนี้มกีารแข่งขนัสูง  ดงันัน้ความต้องการในด้านการได้รบัการบริการย่อม

แนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม 
ส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ (SMEs) 

รุ่นใหมใ่นอนาคต  

การจดัการ
ความรู ้

บรหิาร
พนกังาน 

ควบคุม
ตน้ทุน 

แนวทางการบริหารบุคลากรในโรงแรม
ส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs)

รุ่นใหม่ในอนาคต

ภำพที่ 3  แนวทางการบรหิารบุคลากรในโรงแรม ส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจ (SMEs)  

 รุ่นใหม่ในอนาคต
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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1. การบริหารงานควรมีหลักการจัดสรรหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน 

เนือ่งจากโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง จะมีจ�านวนบคุลากรทีจ่�ากัด จงึท�าให้พนกังาน

แต่ละคนต้องรบัผดิชอบงานมากกว่าหน้าท่ีตามต�าแหน่ง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรจดัสรร

ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามงานและเพื่อลดความขัดแย้งของกลุ่มพนักงาน   

 2. ควรมุง่เน้นสร้างความสามคัคแีก่พนกังาน โดยมกีารจดักิจกรรมเสรมิสร้าง
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ปรับเปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องการคุณภาพมากขึ้น ความแม่นย�าและถูก
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กลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานท่ีทันต่อรูปแบบความต้องการที่ปรับเปลี่ยน 
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เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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