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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศทั่วโลก รัฐบาลจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อชวงชิง
สวนแบงตลาดทองเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตางกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อดึงนักทองเที่ยวทั่วโลกเขามาทองเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากข้ึน ภารกิจดานการทองเที่ยว
จึงเปนภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา, 
2558) การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ โดยรัฐบาลตองมีความรับผิดชอบในการกําหนด
แบบแผนและแนวทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเปน
นโยบายดานเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต มีผลตอการพัฒนาประเทศ และเสริมสราง
ความอยูดีกนิดีแกประชาชน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549) อุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพมีแนวโนม
การขยายตัวสอดรับกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมธุรกิจที่มีความสําคัญและมีแนวโนมการเติบโต
สูง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการดานสุขภาพ เพื่อ
รองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่คาดวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนภายหลังจากการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึ่งธุรกิจตางๆจําเปนตองปรับกลยุทธใหมี
ความสามารถหลักในเชิงการแขงขัน เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาควบคูกับการพัฒนาสินคา รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานการใหบริการของ
สถานประกอบการ (Kotler, 1994) 
 จากการศึกษาสถานการณและมูลคาตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลก ซึ่งมาจากการ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศตางๆ และการเก็บขอมูลจากประเทศผูใหบริการทางสุขภาพที่สําคัญจาก The Boston 
Consulting Group และ RNCOS พบวา มูลคาตลาดรวมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โลกที่
ประมาณ 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2558 และประมาณการมูลคาตลาดป 2559 ที่ 35,000 
ลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาในป 2560 จะมีมูลคาตลาดสูงมากกวา 60,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
ดวยอัตราการเติบโตรวมตอป (Compound Annual Growth Rate - CAGR) ที่ประมาณ 20% 
สําหรับในภูมิภาคเอเชียน้ัน มีการคาดการณตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เติบโตเชนกันโดยเฉพาะ
อยางย่ิง ในกลุมประเทศผูใหบริการทางสุขภาพที่สําคัญของภูมิภาค อยูในแถบเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศไทย อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยในป 2558-2559 
จากมูลคาตลาดรวมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่ง อยูที่ประมาณ 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ พบวา
มูลคาตลาดรวมของประเทศผูใหบริการทางสุขภาพที่สําคัญในภูมิภาค ดังกลาวมีสวนแบงตลาดอยูที่ 
10% กลาวคือมีมูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการคาดการณตัวเลข
มูลคาตลาดโลกในทิศทางที่เติบโตรวมตอป (CAGR) ประมาณ 20% แตสําหรับเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแลว มีการคาดการณการเติบโตรวมตอป (CAGR) ที่สูงกวาที่28% ซึ่งจะมีมูลคา
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ตลาดที่ 3,300 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2558 และมีมูลคา สูงถึง 9,000 ลานเหรียญสหรัฐ และจะ
ครองสวนแบงตลาดอยูที่ 15% ของมูลคาตลาดโลกในป 2559 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 
2559) 
 จากการที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ
ของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ประกอบดวย ธุรกิจตางๆในดานการรักษาพยาบาล (Medical  
Tourism) ธุรกิจสงเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ธุรกิจการผลิตสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ
เชิงสุขภาพน้ัน จากการรวบรวมสถิติชาวตางชาติที่เขามารับบริการในประเทศไทย จากป 2558 พบวา
มีชาวต างชาติ เข ามารับบริการรักษาพยาบาลมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยในป 2559 มี
ชาวตางประเทศเขามาใชบริการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยถึง 1.7 ลานครั้ง รวมไตรมาส 2 ป สราง
รายไดเขาประเทศเปนมูลคาถึง 83,4400 ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ, 2558) นอกจากน้ีธุรกิจในดานการรักษาพยาบาลยังเปนธุรกิจตอเน่ืองที่สามารสราง
รายไดใหกับธุรกิจบริการดานอื่นๆ เชน ธุรกิจยา ธุรกิจผลิตอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย 
อุตสาหกรรมบริการดานการทองเที่ยว โรงแรม และรานอาหาร ฯลฯ รวมถึงเปนการรายได และจางงาน
ในสาขาวิชาชีพตางๆ ดังน้ันการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจดังกลาว 
จึงไดมีการวิจัยเพื่อศึกษาโครงสรางการลงทุนธุรกจิในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในสวนของ
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเปนธุรกิจหลัก และในสวนของธุรกิจเช่ือมโยง เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผน
กําหนดกลยุทธ และกําหนดนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
พัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอไป (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เปนธุรกิจการทองเที่ยวซึ่ง
เปนรูปแบบของการบริโภค โดยมนัีกทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อใชบริการดานสุขภาพ เชน 
การตรวจสุขภาพ ทําฟน ศัลยกรรมความงาม ในโรงพยาบาลของประเทศน้ันๆ (Muller and 
Kaufmann, 2001) นอกจากน้ี ยังมีการบริการแพทยทางเลือกเพื่อสงเสริมสุขภาพ  เชน นวดแผนไทย 
สปาสมุนไพร การรักษาแพทยแผนโบราณแนวธรรมชาติบําบัด จากสถานบริการตางๆ ที่ใหดําเนินการ
เฉพาะดานสุขภาพโดยตรง (Langviniene, 2009) ทําใหนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปรียบเสมือน
ลูกคา (Konu et al., 2010) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความเกี่ยวพันกับการทองเที่ยวมากกวา
ผลิตภัณฑที่จับตองได (Chang and Beise-Zee, 2013) การบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเนน
การดูแลรักษาสุขภาพใหดีข้ึน ปกปองจากโรคภัยและเยียวยาจากอาการเจ็บปวย (Langviniene and 
Sekliuckiene, 2012) ในลักษณะที่เปนการแพทยเชิงปองกัน ตามแนวทางการแพทยทางเลือกโดยใช
วิธีธรรมชาติบําบัด (Naturotherapy) ซึ่งสงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีตะวันออกดวยการออกกําลังกาย 
การรับประทานอาหารทีดี่มีประโยชนตอสขุภาพ การน่ังสมาธิ การนวดแผนไทย การรักษาชะลอความ
เยาววัย (Rejuvenation) ดวยวิธีธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
ซึ่งจะตองใชขอไดเปรยีบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ในภาคสวนการตลาดการทองเที่ยว
ที่เฉพาะเจาะจง (Pesonen, 2011)  
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 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคม เปน
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและโครงสรางทางเศรษฐกิจ กลุมลูกคาหลักของไทย 
ไดแก กลุมยุโรป อเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต ประเทศไทยเปนประเทศที่มคีวามโดดเดนดานสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอนักทองเที่ยว ทําใหประเทศไทยเปนประเทศเปาหมายเพื่อการพักผอนและการทองเที่ยว
ระยะยาวสําหรับนักทองเทีย่วชาวตางชาติ กอใหเกิดเปนโอกาสของประเทศไทยในการสรางธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมใหม และถือเปนโอกาสของไทยเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community) (จิราวดี รัตนไพฑูรยชัย, 2557) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มระดับความรุนแรงในการแขงขันดาน
การทองเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยนักลงทุนที่มาจากประเทศกลุมสมาชิก
อาเซียนจะขยายการลงทุนเขามาในประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในธุรกิจบริการดานการแพทย
ทางเลือกที่มุงเนนดานการสงเสริมสุขภาพ เชน นวดแผนไทย สปา ธุรกิจการแพทย เนนสงเสริม
สุขภาพ การบําบัดรักษา การฟนฟูสุขภาพ การเสริมความงามจากโรงพยาบาล สถานบริการดาน
การแพทย  ดานการทองเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ทําใหกลุมธุรกิจโรงแรมจําเปนตองยกระดับมาตรฐานการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนศูนยกลางการดูแลสุขภาพนักทองเที่ยว โดยใชแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนา
อุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหมีความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและไดมาตรฐาน อีกทั้งยังมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว โดยเพิ่มรูปแบบการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว เสริมสรางศักยภาพสถานประกอบการ และบุคลากรภาคบริการใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว สรางและผลักดันมาตรการจูงใจ
และสิทธิประโยชนที ่เอื ้อตอการสงเสริมการทองเที ่ยว เพื่อเพิ่มการพํานักระยะยาวของกลุม
นักทองเที่ยว (ศิริวรรณ เช้ือผูดี, 2554) ซึ่งโรงแรมจะตองคํานึงถึงการใหบริการนักทองเที่ยวใหเกิด
สุขภาพที่ดีอยางเหมาะสม อาจทําไดโดยมีเจาหนาที่ที่มีความรูในการสงเสริมใหขอมูลและบริการเชิง
สุขภาพซึ่งโรงแรมจะตองดําเนินการใหมีระบบการทาํงานที่จะรองรับการทองเที่ยวใหเปนสิ่งสนับสนุน
หรือสงเสริมสุขภาพที่ดีใหแกนักทองเที่ยว 
 การขยายตัวทางการทองเที่ยวนอกจากจะสงผลดีตอภาพรวมของธุรกิจโรงแรมไทยแลว 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆหลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องการแขงขันจาก
ประเทศเพื่อนบาน และการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ธุรกิจโรงแรมตอง
ปรับและพัฒนาตัวเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณดังกลาว โดยรูปแบบโครงสราง
ของโรงแรมน้ันควรเปนลักษณะขององคการที่พรอมกับการเปลี่ยนแปลง (Somech and Drach-

Zahavy, 2013) ซึ่งรูปแบบองคการที่นาสนใจคือองคการสมัยใหม ที่มีโครงสรางองคการสนับสนุน
การจัดการในสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (กฤษดา ดวงแกว, 2556) อีกทั้งยังตอง
ใชความคิดสรางสรรคมาพัฒนานวัตกรรมในการบรกิารเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลกูคาได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งนวัตกรรมดานการบริการสามารถ
นําพาองคกรทางธุรกิจใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน การสรางนวัตกรรมจึงมีความสําคัญตอการ
ขยายตลาด และการสรางตลาดใหมทั้งในและตางประเทศ (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2550) การจัดการ
นวัตกรรมเสนอถึงการสรางหรือการยอมรับกระบวนการจัดการ การปฏิบัติ โครงสรางหรือเทคนิคที่
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ใหมสําหรับองคการและสงผลตอประสทิธิภาพในมุมของนวัตกรรมการผลิตและความสามารถทางการ
แขงขัน (Birkinshaw et al., 2008) องคกรที่ใหบริการข้ึนอยูกับความสามารถไมเพียงแตพัฒนาการ
บริการใหมๆเพือ่ใหไดเปรียบทางการแขงขัน แตยังรวมไปถึงการนํานวัตกรรมบริการไปใชปฏิบัติ 
(Chimhanzi and Morgan, 2005) นวัตกรรมบริการถูกจํากัดความโดยทั่วไปวาการนําเสนอความคิดใหมๆ
ที่มุงประเด็นไปที่การบริการ โดยการจัดเตรียมแนวทางใหมในการสงมอบสิทธิประโยชน เทคโนโลยี 
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานหรือการจัดการกับประสบการณของลูกคา (Enz, 2012) 
ดวยระบบปฏิบัติงานโรงแรมที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 ระบบปฏิบัติงานจําเปนตองมีกระบวนการจัดระเบียบการใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูใน
องคการ โดยใชระบบการจัดการที่เหมาะสม ใชระเบียบปฏิบัติงานที ่มีทั ้งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ต้ังเอาไว การจัดการเปนศิลปะของกระบวนการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยปจจัย ไดแก คน เงิน อุปกรณตางๆ ในการจัดการ และใช
ทรัพยากรเหลาน้ี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ (Drucker, 2006) โดยการ
จะกําหนดภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไดน้ันตองเขาใจถึงหนาที่ในการทํางานของแตละสวนใน
องคกรเพื่อใหเกิดการจัดสรรคนในการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ (A. Dean, 2014) การจัดการ
เปนงานที่มีความสําคัญอยางมากในองคการ เน่ืองจากระบบการจัดการนับไดวาเปนกลไกหลักของ
การดําเนินงานตามแผนการที่องคการไดกําหนดไววาเกี่ยวของกับการสรางและรักษาความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรทั้งหมด โดยมีการระบุถึงทรัพยากรที่ใชสําหรับการดําเนินกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 
ความสําคัญของการจัดการสามารถชวยใหผูจัดการสามารถลดจุดออนของการจัดการและชวยลด
ตนทุนคาใชจายใหตํ่าลงและทําใหเกิดผลผลิตในองคการไดเพิ่มมากข้ึน (Lussier, 2006)  นับไดวา
บุคคลที่มีตําแหนงผูจัดการเปนผูมีอิทธิพลอยางมากในทุกชวงระยะขององคการยุคสมัยใหม ซึ่งการ
ประยุกตใชแนวคิดบริหารวงจรคุณภาพในองคการ ผูบริหารระดับสงูตองมีบทบาทหลากหลายดาน ซึ่ง
ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการคุณภาพตองอาศัยหลักการการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ 
 การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming,1981) ไดเสนอวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 
ซึ่งเปนกระบวนการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพที่เปนมาตรฐานสากล โดยมี 4 ข้ันตอน เริ่มจากการ
วางแผน (Plan) และการกําหนดสาเหตุของปญหา จากน้ันจึงวางแผนเพื่อสรางขอกําหนดในการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปปฏิบัติตามแผน 
(Do) ซึ่งเปนการลงมือทําตามแผนทีผู่บริหารโรงแรมกําหนดไว ทดลองปฏิบัติ และนําไปสู การตรวจสอบ 
(Check) เพื่อทราบวาการปฏิบัติงานน้ันไดบรรลุผลตามแผนหรือไม หากมีสิ่งใดที่ทําผิดพลาดหรือได
เรียนรูอะไรมาแลวบาง และ การปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นาพอใจ หากผล
การปฏิบัติไมเปนไปตามแผน ใหทําซ้ําวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว 
(Deming, W. E., 1981) โดยการนําแนวความคิดเชิงสรางสรรคมาสรางมูลคาที่เกิดจากความคิด
มนุษยโดยการใชจินตนาการเพื่อใหเกิดการพฒันา ถือเปนวิธีการสรางผลิตภัณฑโดยพิจารณาสนิทรพัย
ที่เปนตัวเงิน (Capital Assets) โดยมุงเนนการใชสินทรัพยทางความคิดเชิงสรางสรรคเพื่อใหระบบ
บริหารจัดการของกลุมธุรกิจโรงแรมสามารถสนองความตองการของคนในสังคมภายใตทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด  
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 กระบวนการที่ทาํใหเกิดความคิดสรางสรรค (Creativity) ในการจัดการน้ันตองมี  
แรงบันดาลใจ และความมุงหวังที่จะมุงหนาไปสูเปาหมายที่ต้ังเอาไว ดวยการสรรหาวิธีตางๆที่ผาน
การคิดวิเคราะห นําไปสูแนวทางการแกไขปญหา กอใหเกิดประสบการณในแงมุมตางๆ เมื่อผาน
สถานการณหลากหลายรูปแบบก็จะทําใหฝายบริหารจัดการโรงแรมเขาใจไดวารูปแบบปญหาน้ันๆ 
ตองใชวิธีการใดในการดําเนินงานจึงจะเปนทางออกที่ดีที่สุด เกิดเปนความเช่ียวชาญที่ชวยใหการ
ทํางานราบรื่น รวมทั้งมีเทคนิคการดําเนินงานจากความรูที่ไดสั่งสมมา อาจกลาวไดวาความคิด
สรางสรรคเปนศักยภาพในการสิ่งแปลกใหมสรางเขามาใหเกิดความหลากหลายไปจากเดิม เปน
ความสามารถของบุคคลในการนําแนวคิดที่มีอยูมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดรูปแบบใหม ความคิดอาจ
มาจากคนหน่ึงคนหรือมากกวา ที่สามารถประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปนเอกลกัษณเฉพาะ และเปนตนแบบที่
ไมเคยปรากฏมากอน กอใหเกิดมูลคาตอกลุมธุรกจิโรงแรม โดยความคิดสรางสรรคน้ี จําเปนตองอาศัย
พรสวรรค ทักษะ และประสบการณของบุคคล เพื่อใหเกิดการกลั่นกรองออกมา และเมื่อนํามา
ประยุกตใชกับการดําเนินธุรกิจแลวทําใหเกิดการถายทอดความคิดสูผลิตภัณฑบริการหรือแผนการ
ดําเนินงาน จากนามธรรมไปสูการใชงานไดจรงิ ทําใหเกิดผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา ผลิตภัณฑ
สรางสรรค (Creative product) และการดําเนินงานสรางสรรค (Creative operation) ทําใหเกิด
ความแตกตางที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวและกอใหเกิดมลูคาทางเศรษฐกจิอยางสรางสรรค (Howkins, 
2013) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู การสรางสรรคงาน และการใช
ทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม (ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร, 2553) ทั้งน้ีตองสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคน้ีให
เปนนวัตกรรมไดในที่สุด  
 ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเปนนวัตกรรมน้ีเกิดจากกระแสการสรางนวัตกรรม
(Innovation) ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของ
มนุษย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตางๆ ไมวาจะเปนทางดานอุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการ และการตลาด (ยงยุทธ ทยศย่ิงยง, 2551) องคกรแหงนวัตกรรม (Innovative organization) 
เปนแนวคิดในเรื่องของนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกรแนวใหม ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
องคกร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกร ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมากอน เพื่อตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมในบริบทของโลกาภิวัตนที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคา  พัฒนา 
ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาตาม
แนวคิดของปเตอร ดรักเกอร (Peter F. Drucker, 1985) ความอยูรอด และความสามารถทางการ
แขงขันขององคกรในตลาดการคาโลกเสรี ดวยการนําทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคมา
ประยุกตใช ถือเปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับ
องคกรและผลิตภัณฑ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากน้ียังชวยใหองคกร
สามารถลดตนทุนการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ และสรางใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งใน
ตลาดระดับประเทศและระดับโลกตอไป (ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ, 2553) 
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 อยางไรก็ตามนวัตกรรม (innovation) และความคิดสรางสรรคมีผูใชอยางแพรหลาย และ
มีการใชสลับกันไปมาหรือใชในความหมายเดียวกัน (Smith, 2002) แตดานความคิดสรางสรรคมีความ
แตกตางชัดเจนจากแนวความคิดของนวัตกรรม (Howkins, 2008) โดยความคิดสรางสรรคเปน
กระบวนการในระดับบุคคลหรือทีม ในขณะที่นวัตกรรมเปนกระบวนการระดับองคการเปน
ความสําเร็จของการนําความคิดสรางสรรคไปปฏิบัติ (Amabile, 1999) ความคิดสรางสรรคเปน
รูปแบบของความคิดของมนุษยที่หลากหลายกลาวไดวา บุคคลสามารถคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงออกไป
อยางไมมีที่สิ้นสุดเปนความคิดเชิงบวก เชน การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ซึ่งความคิดเหลาน้ีเปนทักษะ
ข้ันสูง และกระบวนการทํางานอยางเปนข้ันตอนของสมองซึ่ง (Woodman et al., 1993) ประกอบดวย 
การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว (คิดอยางคลองแคลว) การคิดอยางยืดหยุน และการคิดอยางรอบคอบ ผูที่มี
ความคิดสรางสรรคสามารถคนหาความคิดใหมจากขอมูลที่มีอยูเดิมและเช่ือมโยงขอมูลเหลาน้ัน 
(Guilford, 1980)  
  เมื่อดําเนินการปฏิบัติงานภายใตความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมแลวจะเกิดการนําไป
ปฏิบัติ โดยในกลุมธุรกิจโรงแรมไดใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงาน เชน ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึนในองคการ สนับสนุนใหผูบริหารใสใจพัฒนา
บุคลากรของตนโดยใสเครื่องมือการเรียนรู ใหกับพนักงานมากข้ึน มุงหวังที่จะสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูข้ึนในองคการ (Organization Learning: OL) การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
จึงตองใหความรวมมือในการเปนนักสอนงานที่ดี เปนพี่เลี้ยงและเปนผูสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานใน
ทีมงานเกิดการเรียนรูและตองสรางบรรยากาศของการไววางใจ การยอมรับฟงขอมูลปอนกลับจาก
หัวหนางาน และยังตองสงเสริมใหเกิดการใหขอมูลปอนกลับระหวางพนักงานดวยกันเอง ทั้งน้ี 
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) จะเกิดข้ึนในองคการไดก็ตอเมื่อพนักงานมี
วินัยในการเรียนรู 5 ประการตามแนวคิดของปเตอรเช็งเก (Peter Senge, 1990) ไดแก การใฝเรียน
ใฝรู (Personal Mastery) การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา (Mental Models) การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) และการคิดอยาง
เปนระบบ (Systems Thinking) (วิจารณ พานิช, 2550) ทั้งน้ีตองคํานึงถึงเปาหมายและภาระหนาที่
ขององคการเปนหลัก โดยทําการวิเคราะหหาปญหาที่แทจริงออกมา ซึ่งวิธีการวิเคราะหปญหาและ 
การแกไขปญหาจะตองพิจารณาถึงปจจัยของแตละองคการเปนหลัก โดยวิธีการที่ใชไดผลดีในองคการหน่ึงๆ 
อาจจะใชไมไดผลในองคการหน่ึงก็เปนไดองคการจะตองมุงไปในทางใดจะตองปรับตัวอยางไร จะตอง
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงอยางไรที่จะทําใหองคการอยูรอดเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเปาหมายหลักคือการเพิ่มผลผลิตและการนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมในการผลิต
สินคาและบริการใหมๆ และชวยใหองคการปรับตัวไดกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วสําหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
  ระบบปฏิบัติงานโรงแรมในการใหบริการเชิงสุขภาพ เปนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานใหมี
ขีดความสามารถทางการแขงขันของการบริการ รวมไปถึงการใหบริการที่เปนมาตรฐานจะเปน
มาตรการสําคัญในการคุมครองผูบรโิภคอีกทางหน่ึงดวย นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายแลว ยัง
มีการจัดทํามาตรฐานที่ไมไดบังคับใชโดยทั่วไป แตเปนความสมัครใจของผูใหบรกิารที่เห็นประโยชนใน
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การใชมาตรฐานน้ัน เชน กรมอนามัยไดออกมาตรฐานสถานประกอบกิจการดานการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ หรือกรมการทองเที่ยวจัดทํามาตรฐานที่พัก เพื่อการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว 
(Long Stay) เปนตน ระบบปฏิบัติงานใหบริการสุขภาพในปจจุบันมุงสูกลุมธุรกิจโรงแรม เน่ืองดวยมี
ปริมาณความตองการใชบริการเชิงสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ดังน้ันโรงแรมจึงมีแนวคิดที่จะสรางและอํานวย
ความสุขสบายเพื่อใหบริการรองรับตอความตองการของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสงเสริมสุขภาพใหกับ  
ผูเขาพักมากข้ึน การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการของธุรกิจโรงแรม  
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการธุรกิจโรงแรมทีใ่หความสนใจพัฒนาบริการจากเดิมทีเ่นนการใหความ
ผอนคลายและสุขสบาย (Pampering Services) ไปสูการบริการ ในลักษณะการเสริมสรางสุขภาพที่
เปนองครวม (Wellness Services) โดยการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จะชวยใหโรงแรมสามารถใหบรกิารเสริมสรางสุขภาพไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยระบบปฏิบัติงานโรงแรมควรมุงเนนที่ประเภทที่พักเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ใหมีการขยายวันพักของผูมารับบริการโดยการเพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งมี 6 องคประกอบ ดังน้ี องคประกอบที่ 1 ดานสถานที่ องคประกอบที่ 2 ดานการบริการ
เชิงสุขภาพ องคประกอบที่ 3 ดานการบริหารและการจัดบริการองคประกอบที่ 4 ดานบุคลากร 
องคประกอบที่ 5 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย และสุดทายคือองคประกอบที่ 6 ดานความ
รับผิดชอบของผูประกอบการพรอมรองรับกลุมนักทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวควบคู
กับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย 
  การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเปนรูปแบบ
การสงเสริมการทองเที่ยวของไทยที่เปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุงพัฒนาการทองเที่ยวไทย
ใหเปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 
2558)  เปนแหลงกระจายรายไดสูทองถ่ิน และสังคมไทยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอีกทั้งยังผลใหชุมชน
มีความเขมแข็ง  ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกในการพัฒนาโดยคํานึงถึงความสมดุลและอยางย่ังยืน 
กอใหเกิดการกระตุนตลาดทองเที่ยวคุณภาพไดตามเปาหมาย มีการพัฒนาสินคาและบริการให
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
โดยมุงเนนการทํางานเชิงบรูณาการเช่ือมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน ซึ่งทําใหการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนกระบวนการที่
จําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546) ไดแก พัฒนา
อุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว 
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมใหไดมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย โดยเพิ่มรูปแบบการใหบริการแกนักทองเที่ยวเสริมสรางศักยภาพสถานประกอบการ 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ ใหมีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว (Smith and 
Puczko, 2009) สรางและผลักดันมาตรการจงูใจและสทิธิประโยชนที่เอือ้ตอการสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มการพํานักระยะยาวของกลุมนักทองเที่ยว 
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 การเพิ่มข้ึนจํานวนมากของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพในปจจุบัน ทําใหธุรกิจโรงแรมที่
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมประสบกับปญหาการใหบริการเชิงสุขภาพอยางไมครอบคลุม อีกทั้งการ
อํานวยความสะดวกสบาย กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพยังไมไดรับความสนใจจากผูบริหารโรงแรม
เทาที่ควร ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมเปนการรองรับเฉพาะเพียงเพื่อใหลูกคาไดรับพักผอน
นอนหลับ หากยังไมมีการคํานึงถึงการสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ เชน อาหาร ผลิตภัณฑที่สงผลดีตอ
สุขภาพและการออกกําลังกาย เปนตน นอกจากน้ีการปฏิบัติงานที่ลาชาอันเน่ืองมาจากการดําเนินงาน 
ทําใหคุณภาพการใหบริการของธุรกิจโรงแรมลดลง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจ
โรงแรมในการที่จะใหบริการแกลูกคาเชิงสุขภาพ สอดคลองและตอบรับกับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทุกชวงวัย (Tourism for all) ธุรกิจโรงแรมตองมีการปรับตัวเพื่อใหมีความสามารถทางการแขงขันทั้งใน
และตางประเทศได 
 จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําทฤษฎีเชิงระบบมาใช สงผลใหเกิดการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเปนข้ันตอนและกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน โดยในข้ันตอนแรกเปนการพัฒนาแนวโนมของ
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางหรือเครื่องมือหน่ึงในการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันนําแนวโนม
และองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ไปทําการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแนวทางการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi 
Futures Research: EDFR) และนําแบบสอบถามที่ไดจากการสัมภาษณไปวิเคราะหองคประกอบ 
เพื่อสังเคราะหยกรางเปนคูมือการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอไป 
 
2. คําถามการวิจัย 

2.1 แนวโนมของระบบการปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคประกอบดวย
อะไรบาง 

2.2 ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคมีองคประกอบเปนอยางไร 
2.3 ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคจะยกระดับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในอนาคตอยางไร  
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
3.1 เพื่อศึกษาแนวโนมของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของกลุม

ธุรกิจ  โรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
3.2 เพื่อศึกษาองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

กลุมธุรกิจโรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
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3.3 เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในอนาคตของ
ภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
      การศึกษาเอกสารและวรรณกรรม อันประกอบไปดวย ทฤษฎีทางการจัดการ ลักษณะ
และการจัดการของธุรกิจโรงแรมที่สอดคลองกับหลักแนวคิดระบบปฏิบัติงานโรงแรม ศึกษาลักษณะ
ของแนวคิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของธุรกิจโรงแรม โดยวิเคราะหและสังเคราะหแยกประเด็นตาม
บทบาทหนาที่การจัดการ เพื่อใหเกิดการศึกษาอยางเปนข้ันตอนของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อวิเคราะหองคประกอบหลักและองคประกอบยอยมาพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 4.2 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลักในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก 
      ผูวิจัยกําหนดผูเ ชี่ยวชาญที่เปนผู ใหขอมูลหลักจํานวน 17 คน ประกอบดวย 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ภาครัฐและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน
โรงแรม 
      ในข้ันตอนการใชเทคนิควิจัยอนาคต ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลักเปนผูเช่ียวชาญโดย
แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูบริหารธุรกิจโรงแรม 2) กลุมนักวิชาการ ไดแก อาจารยหรือ
ผูเช่ียวชาญทางวิชาการดานการจัดการ สังคมศาสตร 3) กลุมภาครัฐ 
 4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

   พื้นที่ ในการเก็บขอมูลจากโรงแรมจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกที่จัดแบงตาม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบไปดวย 8 จังหวัด ไดแก นครปฐม 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัย
มุงเนนการศึกษากลุมธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันตกเน่ืองจากประกอบไปดวยจังหวัดที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจในดานตางๆทั้งดานการทองเทีย่ว และดานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมเขตการทองเที่ยว 
Royal Coast บางสวน ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนเขตที่มีโรงแรมเชิงสุขภาพ
มากแหงหน่ึงของประเทศ 
 4.4 ขอบเขตดานเวลา 

     ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใชในการวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดย
แบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงเดือนที่ 1-6 เปนการศึกษาเอกสาร และเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเพื่อ
ศึกษาแนวคิดและความหมายที่ชัดเจนของความสรางสรรคในบริบทของกลุมธุรกิจโรงแรม และชวง
เดือนที่ 7-12 เปนการพัฒนาและวัดประสิทธิภาพการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรือ่ง การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีรูปแบบของระเบียบวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) ผูวิจัยจึงพัฒนากรอบแนวคิดเปนเชิงข้ันตอนออกเปน 3 ข้ันตอนหลักโดย
เริ่มจากการวิจัยเอกสาร เพื่อกําหนดขอบเขตในการศึกษาคุณลักษณะของระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ทฤษฎีและแนวคิดดานรูปแบบการจัดการเชิงระบบ แนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน รวมถึงงานวิจัยทีเ่กี่ยวของจากแหลงที่
มีความนาเช่ือถือ ทําใหเกิดการสังเคราะหและพัฒนาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานไปสู
กระบวนการบริการและจัดการดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ในข้ันตอนที่ 2 เปนการศึกษาแนวโนม
ขององคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยเทคนิควิจัยอนาคตและนําองคประกอบไปสังเคราะห
รางเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต และข้ันตอนสุดทายคือนําไปปรับปรุงพัฒนาดวยการประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR3) 
รวมกับประยุกตใชวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa) เปนระบบการปฏิบัติงานโรงแรมนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดเชิงข้ันตอนในการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

สังเคราะห 

ข้ันตอนที่ 3 

R3; รางระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรม 

เชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต 

ประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR3) รวมกับประยุกต
วิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa) 

ขั้นตอนท่ี 1 

สังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย 2558-

2560 

D1; แนวโนมและองคประกอบ
ของระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในอนาคต 

R1; การวิจัยเอกสาร 

โดยการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนท่ี 2 

R2; การประยุกตใชเทคนิค

วิจัยอนาคต (EDFR) 

 EDFR1 EDFR2 

D2; องคประกอบของระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในอนาคต 

สังเคราะหยกรางระบบปฏิบัติงานงานโรงแรม

ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 

D3; ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อยกระดับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 

แบบสอบถาม  
รอบที่ 2  

แบบสัมภาษณ 
รอบที่ 1 

สังเคราะห 

รางระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคฯ  
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6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 6.1 ประโยชนทางวิชาการ 

           จากการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต ทําให
ทราบถึงแนวโนมองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในอนาคต โดย
แนวโนมองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ประกอบดวย การจัดการดานการมี
นวัตกรรม ดานการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  ดานการจัดการดวยทฤษฎีวงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (PDCA) และดานการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู จากการที่ผูวิจัยไดนําเทคนิค

การวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาใชในการพัฒนาองคประกอบ ทําใหทราบถึงองคประกอบของระบบ
ปฏิบัติงานดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยแบงเปน
องคประกอบหลัก และองคประกอบยอย ซึ่งสามารถยึดถือนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินงานดวย
การนํานวัตกรรม ที่เกิดจากกระบวนการความคิดสรางสรรค รวมกับการดําเนินงานในลักษณะของ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งทายที่สุดจะทําใหไดการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต อีกทั้งผลของงานวิจัย

สามารถใชเปนแนวทางในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเที่ยวได โดยสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนไดตามบริบทของการเรียนการสอนใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ีองคประกอบดานการใหบรกิาร การมีนวัตกรรม ดานการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ดานการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ซึ่งจดัอยูในระบบการจัดการ การจัดการดวยทฤษฎี
วงจรคุณภาพและทฤษฎีเชิงระบบสามารถพัฒนาผลของการปฏิบัติงานอยางเปนระบบในการวาง
แผนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน การตรวจเช็ค และการนํามาปรับปรุงแกไข นําไปสูการยกระดับ

และพัฒนาระบบปฏิบัติงานดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในธุรกิจโรงแรมที่ใหบริการเชิงสุขภาพใน
อนาคตตอไป 
 6.2 ประโยชนสําหรับธุรกิจโรงแรม 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งผลการศึกษาทําใหทราบวา
ประโยชนของการสรางระบบปฏิบัติงานที่เห็นไดในการพัฒนาการจัดการ คือ เพื่อสรางใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันระหวางผูดําเนินการ เปนแนวทางในการปรับปรุงความเหมาะสมของระบบปฏิบัติงาน

โรงแรม และการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว รวมทั้งการพัฒนาบริการใหมีคุณภาพทําให
สามารถตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ที่มีคุณภาพโดยรองรับความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการนํานวัตกรรมดาน
ตางๆ เชน ดานกระบวนการ และเทคโนโลยีเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน อีกทั้งสงเสริมใหพนักงานมี
ความคิดสรางสรรคทางดานสงเสรมิกิจกรรมตางๆเพื่อสุขภาพ เชน การสรางสรรครายการอาหารและ
เครื่องด่ืมใหมๆ มีการเรียนรูรวมกันของพนักงานในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยใชกลยุทธการสอนงาน

จากผูที่มีประสบการณและเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานใหบริการเชิงสุขภาพ การดําเนินการที่เปน
ระบบตามแผนงานที่กําหนดไวสามารถยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุมธุรกิจโรงแรมของ
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ประเทศไทย ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานโดยนําระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคไปแปลงเปนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการในองคการธุรกิจโรงแรม เพื่อประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางถูกตอง 

เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาที่ยังคงมีอยูในภาคการทองเที่ยว ดังน้ัน ผูวิจัย
จึงดําเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในดานการใหบริการ การมีนวัตกรรม การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และการเพิ่ม
สมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยคาดวาประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ตรงกันในระบบปฏิบัติงานโรงแรม ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตรงตามมาตรฐานยกระดับ
และมีความสามารถทางการแขงขันในอนาคตได 
 
7. นิยามศัพท 
 7.1 นิยามศัพทเฉพาะ 

7.1.1 โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจต้ังข้ึน 
เพื่อบริการในเรื่องของที่พัก อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง หรือ
อาคารที่มีหองนอนหลายหองติดตอเรยีงรายกันในอาคารหน่ึงหลงัหรอืหลายหลงัซึง่มีบริการตางๆ เพื่อ
ความสะดวกสบายของผูมาเขาพัก  

7.1.2 การพัฒนา (Development) หมายถึง การสราง เปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ตางๆที่มีความสัมพันธกัน ผานลําดับขั้นตอนตางๆที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ทําใหสามารถ
ขยายขอบเขตมากข้ึน ปรับปรุงใหดีข้ึน หรือเหมาะสมข้ึนในระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

7.1.3 การปฏิบัติงาน (Operation) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการนําความรู ความสามารถ ทักษะประสบการณมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ 

7.1.4 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางไป
พักผอน เรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดทางกายและทางจิต ชวยในการเสริมสราง
สุขภาพใหแข็งแรง โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย มีบุคลากรที่มีความรูทางดาน
สุขภาพ อนามัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่พรอมจะชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 
  7.2 นิยามศัพทปฏิบัติการ 

7.2.1 การมีนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การมีรูปแบบและวิธีการจัดการ
สําหรับธุรกิจโรงแรมที่ใชนวัตกรรมในการดําเนินงานเกี่ยวของกับ นวัตกรรมดานกระบวนการ 
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมในการบริหาร และนวัตกรรมในดานเทคโนโลยี เพื่อ
นําไปพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรคของกลุมธุรกิจโรงแรมในการยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
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7.2.2 นวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Creative Innovation) หมายถึง รูปแบบ
วิธีการจัดการสําหรับธุรกิจโรงแรมที่ใชความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคและใชนวัตกรรม
ดานตางๆ เขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการในการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

7.2.3 การเพ่ิมสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning organization) 
หมายถึง การเพิ่มความรู ทักษะและพฤติกรรมที่จําเปนตอการทํางานของบุคคลใหประสบผลสําเร็จ
สูงกวามาตรฐาน มกีระบวนการสงเสริมการปฏิบัติงาน และกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับการ
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เนนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนกระบวนการของการรวมกลุมที่มีทักษะ
และประสบการณที่หลากหลายแตกตางกัน มุงสูความเปนเลิศใฝเรียนรูในหนาที่ที่ตนปฏิบัติ นํา
ความรูมาเช่ือมโยงทําใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง 
มีความคิดเชิงระบบ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

7.2.4 การสงเสริมใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรค (Creative) หมายถึง การสงเสริม
สนับสนุนผูปฏิบัติงานใหมีความคิดสรางสรรคในดานตางๆ เชน ดานความคิดคลองแคลว ความคิด
ริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ความคิดอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยังชวยใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานใหม
นํามาซึ่งผลลัพธที่ดีแตกตางไปจากเดิม เปนความคิดแบบใหม เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ปรับ
วิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึน ในการคิดคนหาวิธีการที่หลากหลายมาตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา และมานําปรับใชจากความรูเดิมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางดี 

7.2.5 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวที่
สงผลใหเกิดความผาสุกทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผูรับบริการเชิงสุขภาพ โดยบุคลากร   
ผูใหบริการที่มีความรูดานสุขภาพตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐาน เชน การนวด อบ ประคบ
สมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด (อโรมาเธอราพี) วารีบําบัด การอาบนํ้าแร การฝกปฏิบัติสมาธิ 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมสุขภาพ ซึ่งการใหบริการเชิงสุขภาพตองคํานึงถึงสถานที่ในการ
ใหบริการที่มีความสะอาด ปลอดภัย ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานความรับผิดชอบของ  
ผูใหบริการ รูปแบบการใหบริการที่ไดมาตรฐาน สะอาด สะดวก และปลอดภัยเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

7.2.6 การยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การ
พัฒนาการใหบริการเชิงสุขภาพดวยคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการดานตางๆที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพที่ดีข้ึน ในการเดินทางไปพักผอน และเรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดทางกาย
และทางจิตใจ ชวยในการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ไดรับการฝกอบรมผานเกณฑ
มาตรฐานในการใหบริการทางดานสขุภาพกาย และสุขภาพจิต 
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7.2.7 ระบบปฏิบัติงานโรงแรม (Hotel operating system) หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการภายใตระเบียบแบบแผน ในการใชประโยชนจากทรัพยากรภายในที่กลุมธุรกิจโรงแรมมี
อยู รวมถึงการดําเนินการกับปจจัยภายนอก ไดแก ลูกคา หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลที่กลุมธุรกิจโรงแรมไดวางแผนเอาไวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ในสวนผูปฏิบัติงานประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการของ
ฝายบริหาร ซึ่งมีองคประกอบคือ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารช้ันตน ในการ
บริหารจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรมที่ตอเน่ืองประสานงานกันผานระบบการจัดองคการ 
ผูบริหารมีหนาที่เขามาเปนผูกําหนดกฎเกณฑที่แนนอนวาจะใชกระบวนการใดในการตัดสินใจ
ดําเนินงานใหสอดรับกับสถานการณตางๆ ซึ่งคํานึงถึงเปาหมายของงานเปนสําคัญ ดังน้ันผูบริหาร
งานจึงตองมีความรู ความชํานาญ ประสบการณในการดําเนินงานและนํามาใชบริหารงาน ใหมีความ
เหมาะสมวาจะใชกลยุทธใดในการดําเนินงานเพื่อใหมีศักยภาพทางการแขงขันและบรรลวัุตถุประสงค
ของการดําเนินงาน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพื่อพฒันาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ผูวิจัยไดวิจัยเอกสารเพื่อคนหาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆที่มีความเกี่ยวของอยูภายในกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 
2. แนวคิดและทฤษฎีดานการจัดการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานโรงแรม 
4. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
5. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงสรางสรรค 
6. แนวคิดและทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู 
7. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
8. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม 
9. แนวคิดเกีย่วกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560  
เพื่อแสวงหาแนวทางการทํางานและการปรบัปรุงกลไกการขับเคลื่อนแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยาง
บูรณาการ โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดานการทองเที่ยวของ
รัฐบาล ทั้งน้ีเพื่อเปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ 3 ป ซึ่งเปนชวงรอยตอเพื่อปูพื้นฐานไปสูการ
จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร
การทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ข้ึนเพื่อ “วางรากฐานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวให
ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางมีดุลยภาพและย่ังยืน” (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 
2558) และคาดหวังวาในป 2560 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว 2.5 ลานลานบาท และเปน
แหลงกระจายรายไดสูทองถิ่น และสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและชุมชนมีความเขมแข็ง โดย
ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกในการพัฒนาโดยคํานึงถึงความสมดุลและอยางย่ังยืน จึงกอใหเกิดการกระตุน
ตลาดทองเที่ยวคุณภาพใหไดตามเปาหมาย และพัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว โดยมุงเนน
การทํางานเชิงบูรณาการเช่ือมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน 
 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มียุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย คือ ยุทธศาสตรที่1 การสงเสริมตลาดทองเที่ยว ที่ระบุวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยอยู
ในภาวะขาดสมดุลและ มีความเสี่ยงตอการเติบโตอยางไมย่ังยืนคอนขางสงู เน่ืองจากการเติบโตเปนไป



   17 

 

 
 

ในลักษณะกาวกระโดดจนเกิดปญหาการรองรับไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
สวนแบงตลาด 1 ใน 3 ของนักทองเที่ยวทั้งหมดมาจาก 2 ตลาด คือ ตลาดจีนและรัสเซีย และรายได
จากการทองเที่ยวกวา 2 ใน 3 มาจากจังหวัดทองเที่ยวเพียง 5 จังหวัด ดังน้ัน หากเกิดเหตุการณทาง
ลบในตลาดหรือจังหวัดทองเที่ยวหลัก จะสงผลตอการเติบโตของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ัน 
การผลักดันและนําประเทศไทยสูความมั่งคง มั่งค่ัง และ ย่ังยืนตามวิสัยทัศนของรัฐบาลโดยใชการ
ทองเที่ยวเปนเครื่องมือน้ัน จะตองสรางความสมดุลระหวางการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การใชทรัพยากรทางการทองเที่ยว และการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนเพื่อ
วางรากฐานการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน
จะตองทําใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางรายไดเพื่อฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ระยะสั้นเชนกัน ซึ่งสามารถสรุปไดเปนแผนภาพแสดงยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 
ดังน้ี 

 

                 
 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 

 
 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติพ.ศ. 2555-2559 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธพ.ศ. 2554 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 
17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได
นําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาภายใตบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 
และการกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติซึ่งจากการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา พบวายังมี ขอจํากัดหลายประการที่ยังไมไดบรรลุผลตามเปาหมาย ประกอบกับ

ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย 
พ.ศ.2558-2560

การบริหาร
จัดการ 

การสงเสริม
ตลาด

ทองเที่ยว

การพัฒนา
สินคาและ

บริการ
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นโยบายของรัฐบาลปจจบุันมอบหมายใหทกุสวนราชการ หาแนวทางปฏิบัติงานที่หนวยงานรบัผดิชอบให
บรรลุผลและสอดคลองตามแผนปฏิรูปประเทศไทยยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560  
  ดังน้ัน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2558-2560 ข้ึน เพื่อวางรากฐานการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายดานการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 
 
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตรที่ 1 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การสงเสรมิตลาด
ทองเที่ยว 

1. กลยุทธการยกระดับ
ภาพลักษณการทองเที่ยว 

2. กลยุทธการปรับโครงสราง
ตลาดสู High Value 

3. กลยุทธสรางโอกาสทางการ
ทองเที่ยวสูคนไทยทุกกลุม 

4. กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลา
และพื้นที่ 

 

1. มาตรการปรบัตําแหนง
ภาพลักษณการทองเที่ยว 

2. มาตรการยกระดับหวงโซคุณคา
(Value  chain) 

3. มาตรการเรงเพิม่รายได มีแนวทาง
การดําเนินงาน 

4. มาตรการปรบัโครงสรางตลาดหลัก 
5. มาตรการแสวงหากลุมตลาดใหม 
6. มาตรการสงเสริมการทองเที่ยว 

ไปยังพื้นที่ใหม 
7. มาตรการสงเสริมการกระจาย  

ชวงเวลาการทองเที่ยว 
  

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กรงุเทพฯ: 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558). 

 
 จากตารางที่ 1 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560  พบวายุทธศาตรการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558- 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการตลาด มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 ประเด็น ดังน้ี ปรับภาพลักษณ
ประเทศไทยในใตแบรนด Amazing Thailand (Rebranding) ยกระดับตําแหนงทางการตลาด 
(Positioning) จากการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและคุมคา (Variety and Value for 
Money Destination) สูการเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ (Quality Leisure Destination) 

1. ปรับโครงสรางตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักทองเที่ยวกลุม High Value 
ซึ่งเปนนักทองเที่ยวระดับกลาง-บน ใชจายสูงมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สนใจเรียนรู 
และสรางผลกระทบตอประเทศไทยตํ่า ใหการเติบโตของรายได เกิดจากการเติบโตของการใชจาย
มากกวาจํานวนนักทองเที่ยว 
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2. ปรับสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน (Rebalancing) ใหเกิดความสมดุลระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงไปสูความย่ังยืน มุงการกระจายจังหวัดทองเที่ยว และมุง
การกระจายรายไดไปสูจังหวัดทองเที่ยวศักยภาพรอง สรางโอกาสใหประชาชนไทยไดเดินทางทองเที่ยว
เพื่อใหเกิดความรัก ความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนเกิดความผูกพันในครอบครัวและหมูคณะ 
อันจะเปนการสรางรากฐานอันเขมแข็งของสังคม และสงเสริมการทองเที่ยวอยางสอดคลองกับ
ขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยวเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธการดําเนินงานประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก  

1. กลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทองเท่ียว สูการเปน Quality Leisure Destination 
เนนการสื่อสารขอมูลเชิงบวก ในดานสินคาและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และใช “วิถีไทย” เปน
ตัวนําสรางเอกลักษณ และสงมอบประสบการณทองเที่ยวที่มีคุณคาแกนักทองเที่ยว รวมทั้งปลุกกระแส
ใหคนไทยนิยมไทยภูมิใจในความเปนไทย และดํารงไวซึ่งวิถีไทย และบริหารจัดการภาพลักษณทางลบ 
ควบคูกับการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหผูเกี่ยวของในหวงโซคุณคามีความเขมแข็ง สามารถ
สงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการนักทองเที่ยว โดยดําเนินการผาน 
2 มาตรการ ไดแก มาตรการปรับตําแหนงภาพลักษณการทองเที่ยวสูการเปน Quality Leisure Destination 
และ มาตรการยกระดับคุณภาพ Value Chain  
  มาตรการปรับตําแหนงภาพลักษณการทองเท่ียว สูการเปน Quality Leisure 
Destination มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการสรางความเขาใจรวมกันและสื่อสารในทางเดียวกัน 
เพื่อสรางการรบัรูประเทศไทยเปน “Quality Leisure Destination” เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและสามารถสรางประสบการณที่มีคุณคาใหกับนักทองเที่ยว โดยใช “วิถีไทย” เปน 
content ในการสื่อสาร สื่อสารภาพลักษณโดยใชเทคโนโลยีใหมโดยใหนักทองเที่ยวชวยบอกตอ 
(User Generated Content) รวมทั้งสรางใหเกิดการเช่ือมโยง content จากคนไทยสูตางประเทศ 
(Inside-Out IMC) สราง Cluster Branding ทั้ง 8 Cluster ใหเช่ือมโยงกับ Quality Leisure 
Destination รวมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพระดับโลก (Co-brand/Quality Alliance)เพื่อพวง
ยกระดับแบรนดประเทศไทย เชน สงเสริม World Heritage sites รวมกับ UNESCO สงเสริมการ
ขายผูประกอบการที่มีคุณภาพรวมกับบัตรเครดิต พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการภาพลักษณ
เชิงบวกของประเทศ โดยเนนการนําเสนอขอมูลดานบวกเพื่อกลบขอมูลดานลบ (Positive Negative 
Ratio) และสรางเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ 
  มาตรการยกระดับคุณภาพหวงโซคุณคา (Value Chain) มีแนวทางการดําเนินงาน
ไดแก (1) ผูประกอบการ/ภาครัฐ/ชุมชน สงเสริม สนับสนุน สรางกลไกในการหาผูประกอบการที่มี
คุณภาพใน Value chain เพื่อเปนตนแบบกับผูประกอบการอื่นๆ สรางความเขมแข็งเชิงการตลาด
ใหกับชุมชนในพื้นที่โดยเสริมองคความรูดานการตลาดใหชุมชนสามารถทําการตลาดไดดวยตนเอง จัด
กลุมสินคาคุณภาพ และสนับสนุนสงเสริม ใหมีการจัดทําสินคา/บริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมตลาด เพื่อใหสามารถนําไปเสนอขายไดอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
สงเสริมใหเกิดการประกอบการอยางมคุีณภาพและมาตรฐานสูง ใสใจสิ่งแวดลอม (2) ประชาชน สราง
กระแสใหคนไทยหันมาใหความนิยมในการทองเที่ยวเมืองไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทยทําใหวิถีไทย
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เกิดความเขมแข็ง สงเสริมใหคนไทยเปนเจาบานที่ดี ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะชวยสราง Quality 
Experience ใหนักทองเที่ยว 

2. กลยุทธการปรับโครงสรางตลาดสู High Value เนนการขยายฐานตลาดนักทองเที่ยว
กลุม High Value ทั้งกลุมระดับกลาง-บน กลุมความสนใจพิเศษ โดยนําเสนอสินคาและบริการที่มา
คุณภาพควบคูกับการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาวิถีไทย และสรางการเดินทางเช่ือมโยงใหไทยเปนประตู 
สูอาเซียน โดยดําเนินการผาน 3 มาตรการ คือ มาตรการเรงเพิ่มรายได มาตรการปรับโครงสรางตลาดหลัก 
และมาตรการแสวงหากลุมตลาดใหม  
  มาตรการเรงเพ่ิมรายได มีแนวทางการดําเนินงาน โดยการเจาะตลาดกลุมเฉพาะที่มี
แนวโนมการใชจายสูง ไดแก กลุม Health & Wellness, Green Tourism (Eco Luxury), Aging, 
Sport Tourism, กลุมครอบครัว สงเสริมการเดินทางของกลุมที่สรางผลกระทบตอสังคมนอย เชน 
กลุมเยาวชน กลุม Responsible Tourists กลุม Green Tourism ขยายฐานนักทองเที่ยวตลาดหลัก 
กลุมระดับกลาง -บน จากเอเชีย (ไมรวมจีน อินเดีย) ยุโรป (ไมรวมรัสเซีย) อเมริกา ตะวันออกกลาง 
โอเชียเนีย เพิ่มการเดินทางในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวของประเทศไทย โดยหาตลาดทดแทน หรือ
กระตุนการเติบโตของตลาดที่เดินทางในชวง Low Season นําเสนอสินคาและกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาวิถีไทย 
7 กลุม (ขยายผลตอเน่ืองจากปทองเที่ยว วิถีไทย) Premium OTOP อาหารไทย (Gastronomy 
Tourism) บูติครีสอรท การซื้อสินคา (Shopping) รวมทั้งสินคาเกษตร/วิถีชีวิตสงคมเกษตร ศิลปวัฒนธรรม 
(Arts & Cultures) 
  มาตรการปรับโครงสรางตลาดหลัก มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ ขยายฐานตลาด
กลุมระดับกลาง-บนในพื้นที่ตลาดหลักทดแทนกลุมระดับลาง รวมทั้งขยายฐานกลุมความสนใจพิเศษ
และกลุม FIT ตามกระแสแนวโนมโลกที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางเองตามความสนใจของตน 
โดยเฉพาะตลาดจีน อินเดีย รัสเซีย กําหนดเปาหมายดานจํานวนนักทองเที่ยวอยางสมดุลกับขีด
ความสามารถในการรองรับ 
  มาตรการแสวงหากลุมตลาดใหม มีแนวทางการดําเนินงานอาทิ สงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางเดินทางทองเที่ยวของอาเซียนโดยเนนการสงเสริมการเดินทางเช่ือมโยงทางบกจากประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองโดยเช่ือมโยงทางอากาศ เจาะกลุมตลาดใหม 
ไดแก ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา (บราซิล) แอฟริกา (แอฟริกาใต) ยุโรปตะวันออก (โปแลนด 
สาธารณรัฐเช็ก) 

3. กลยุทธสรางโอกาสทางการทองเท่ียวสูคนไทยทุกกลุม เนนใหคนไทยทุกคนสามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดโดยไมตองคํานึงถึงเศรษกิจ ฐานะและขอจํากัดดานกายภาพ และสงเสริมการ
ทองเที่ยวในลักษณะเรียนรู เพื่อใหไดรับประสบการณ เปดโลกทัศน และ เกิดความ เขาใจและ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยประกอบดวย มาตรการสําคัญ คือ สงเสริมไทยเที่ยวไทย มีแนวทางการ
ดําเนินงาน ไดแก ขยายผลปรับแกไขขอจํากัดของมาตรการคืนภาษีสําหรับนักทองเที่ยวไทย สงเสริม
การเดินทางทองเที่ยวของคนไทยกลุมตางๆ เชน แรงงาน ขาราชการ เกษตรกร กลุม Corporate/ 
Expats ผูมีรายไดกลาง-สูง กลุมครอบครัว ผูสูงอายุและผูพิการ สงเสริมการเดินทางประชุมสัมมนาใน
ประเทศ สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เชน ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของบรรจุเน้ือหาวิชา
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เกี่ยวกับการทองเที่ยวในหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศไทยของ 
เกษตรกร องคการบริการสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เกษตรกร เปนตน 

4. กลยุทธสรางสมดุลเชิงเวลาและพ้ืนท่ี เนนการสงเสริมใหเกิดการเดินทางสูพื้นที่
ทองเที่ยวรอง และเดินทางทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาล โดยดําเนินการผาน 2 มาตรการ ไดแก 
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม และมาตรการสงเสริมการกระจายชวงเวลาการทองเที่ยว  
   มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม มีแนวทางการดําเนินงานไดแก 
สงเสริมการเดินทางสูพืน้ที่ทองเทีย่วใหมที่มคีวามพรอม เชน เมืองทองเที่ยวหลกั เมืองเศรษฐกิจพิเศษ 
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนและ Creative Tourism ที่สอดคลองกับ Thainess ที่กําหนดไว ชะลอ
การสงเสริมการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ออนไหว และมีนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ
สงเสริมใหทองเที่ยวเช่ือมโยงเปนกลุมจังหวัดจากเมืองหลักสูเมืองรองโดยรอบ 
  มาตรการสงเสริมการกระจายชวงเวลาการทองเท่ียว มีแนวทางการดําเนินงาน 
ไดแก ปรับทัศนคติของคนไทยใหออกเดินทางทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลและลาพกัรอนไปพักผอนใน
วันธรรมดาสงเสริมการเดินทางของกลุมวิชาชีพอิสระ เชน แพทย พยาบาล ทนาย นักธุรกิจ เจาของ
กิจการ นักแสดง เปนตน สงเสริมการลาพักรอนในวันธรรมดาเพื่อเดินทางทองเที่ยว อาทิ สราง
แรงจูงใจใหบริษัท/นายจางอนุญาตใหพนักงานสามารถลาพักรอนไปทองเที่ยว รวมทั้ง หามาตรการ
สนับสนุนการลาพักรอนของขาราชการ เปนตน 
 
ตารางที่ 2 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาสินคาและ
บริการทองเที่ยว 

1. กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที ่
2. กลยุทธการพัฒนารายสาขา 
3. กลยุทธพัฒนาการอํานวย   
   ความสะดวกดานการทองเที่ยว 
4. กลยุทธพัฒนาความ 
   ปลอดภัยดานการทองเที่ยว 

1. เขตพัฒนาการทองเที่ยว 
   ฝงทะเลตะวันตก 
2. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3. การทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ 
4. พัฒนาระบบอํานวยความ 
    สะดวกในแหลงทองเที่ยว 

 5. กลยุทธการพัฒนาระบบ 
   โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว 
 
 
 
 

5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในแหลงทองเที่ยว 

6. พัฒนาการสื่อความหมายใน   
   แหลงทองเที่ยว 
7. พัฒนากลไกและปรับปรุง 
   ประสิทธิภาพการทํางาน 
8. ผลักดันใหมีการกําหนด 
   มาตรฐานการใหบริการและ 
   มาตรฐานความปลอดภัย 
9. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง 
   พื้นฐานและสภาพแวดลอม 
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาสินคาและ
บริการทองเที่ยว 

 10.พัฒนามาตรฐานยานพาหนะ    
และระบบการใหบริการ
ขนสงสาธารณะ 

11.พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

 

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กรงุเทพฯ: 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558). 

 
 จากตารางที่ 2 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560  พบวายุทธศาตรที่ 2 
การทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558- 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
เปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก การรวมกลุมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ประเทศไทยถือไดวามีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เน่ืองจาก
มีอาณาเขตติดตอกับหลายประเทศเพื่อนบานในอาเซียน สงผลใหมีการขยายตัวของการเดินทาง
ทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน มีการเพิ่มเสนทางการบินของสายการบินตนทุนตํ่า เกิดการลงทุนของเอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดการ
ทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีมาตรการเตรียมความพรอมของทรัพยากรดาน
การทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 ความทาทายของการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว คือ จะทําอยางไรใหสินคาและ
บริการทองเที่ยวของไทยมีคุณภาพ ไดมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนได 
โดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เพิ่มคุณคาและมูลคาสินคาและบริการทองเที่ยว กระจาย
รายไดสูเกษตรกร และทองถ่ิน และยังคงอัตลักษณของชุมชน ดังน้ัน การจัดทํายุทธศาสตรในดานน้ี 
จึงมุงเนนการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดานการ
ทองเที่ยวอยางสรางสรรค โดยในระยะเรงดวนน้ี จะใหความสําคัญในการเรงพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนา
สินคาและบริการรายสาขาเพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
รองรับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ การเรงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่สําคัญ  
อีกประการคือ ปญหาดานความปลอดภัย การเอาเปรียบหรือหลอกลวงนักทองเที่ยว การชวยเหลือ
นักทองเที่ยวในสภาวะวิกฤติ ปจจัยเหลาน้ีลวนเปนความทาทายดานการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่จะสรางความเช่ือมั่นและความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวประเทศไทยและ
เกิดการเที่ยวซ้ํา ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว จึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนา
ออกเปน 5 กลยุทธหลัก 



   23 

 

 
 

1. กลยุทธการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี กลยุทธน้ีเปนการพัฒนาเตรียมความพรอมเชิงพื้นที่
ในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่แหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับมิติของ
การพัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมดุลของ
การพัฒนาการทองเที่ยวโดยสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถ่ินของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และ
พัฒนาเช่ือมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว เพิ่ม
มูลคาผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการนําเขาและบริโภคสินคาจาก
ตางประเทศ ตลอดไปจนการพัฒนาอัตลักษณของทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจาย
รายไดสูทองถ่ินชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทองเที่ยว สงเสริม
การทองเที่ยวตามเสนทางคมนาคมที่ระบุไวในแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง อีกทั้ง
เนนการบูรณาการเช่ือมโยงการทาํงานรวมกันของหนวยงานแตละพื้นที่ โดยไดกําหนดพื้นที่ในการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวในระยะเรงดวนของเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 
ประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนา
ไปสูการทองเที่ยวพักผอนเพื่อสุขภาพช้ันนําของโลก ผานมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมครอบครัว และผูสูงอายุ มีแนวทางการพัฒนา โดยยกระดับเปนเมือง
พักผอนเพื่อสุขภาพระดับสากล ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันเพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยว
คุณภาพ อีกทั้งกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน 
เขตอุทยาน เกาะ สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดน พัฒนาเช่ือมโยง
สินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน สูภาค อุตสาหกรรมบริการทองเที่ยว แทนการนําเขาและ
บริโภคสินคาจากตางประเทศ 

2. กลยุทธการพัฒนารายสาขา โดยประเด็นกลยุทธการพัฒนารายสาขา จะมุงเนนการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวและบรกิารมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการไปลงทุนใน
ตางประเทศดวยและสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของ
นักทองเที่ยว และตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย กลุมนักทองเที่ยว คุณภาพ และกลุม
นักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะดานดังน้ี 
  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) โดยมุงสูการเปนหน่ึง
ในผูนําการทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค ผานมาตรการยกระดับการใหบริการดานการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับสากล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนามาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ให
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใชมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการนํามาตรฐานสากล 
(ISO) : มาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพไปปรับใช เพื่อพัฒนาผูใหบริการและสถานประกอบการ
ของตนเอง ตรวจสอบขึ้นทะเบียน และจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน และมีมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว 
  การทองเท่ียวกลุมผูสูงอาย ุโดยมุงสูการเปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชีย ผานมาตรการยกระดับเปนศูนยกลางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนา ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ
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ตองการของตลาดกลุมผูสูงอายุ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ โดยเพิ่มรูปแบบการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวเสริมสรางศักยภาพสถานประกอบการ และบุคลากรภาคบริการใน
อุตสาหกรรมทองเทีย่วใหมีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ สรางและผลักดัน
มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนที่เอื้อตอการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการพํานักระยะยาวของ
กลุมนักทองเที่ยว 

3. กลยุทธพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว เปาหมายหลักของกลยุทธน้ี 
คือ เรงพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ผานมาตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในแหลงทองเที่ยวที่สามารถชวยเพิ่มรูปแบบการบริการสําหรับนักทองเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ ไดแก 
  พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ในข้ันตอนการขอวีซาและการอํานวยความสะดวก
ในการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Visa) และการผานแดนทั้งจุดเขาออกชายแดนและ
สนามบิน โดยเฉพาะบริเวณดานชายแดนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว และการปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
มีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงอารยสถาปตยสําหรับ
กลุมนักทองเที่ยวคนพิการ และผูสูงอายุ เชน หองนํ้า ที่จอดรถ ปายบอกทาง ปายขอมูล จุดใหบริการ 
Wifi ทางลาด ราวจับ หองละหมาด เปนตน 
  พัฒนาการสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยว ศูนยขอมูล ศูนยเรียนรูเพื่อสราง
ประสบการณการทองเที่ยวอยางสรางสรรคผานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม โดยไดมุงเนนการใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบสื่อความหมาย เพื่อบอกเลาเรื่องราว 
ขอมูลแหลงทองเที่ยวใหดูโดดเดนนาสนใจ การสรางสุนทรียภาพดานการทองเที่ยว เพื่อสราง
ประสบการณการทองเที่ยวที่ดีและความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว เชน Augmented Reality 
(AR), QR Code, Info Graphic เปนตน แตทั้งน้ี ตองพิจารณาถึงศักยภาพในการเขาถึง Internet 
ของแหลงทองเที่ยว และนักทองเที่ยวมีความพรอมที่จะใชในการรับขอมูลหรือไม 

4. กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเท่ียว กลยุทธน้ีมีความสําคัญเปนอยางมาก
เน่ืองจากเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว และสามารถ
สงผลกระทบตอภาพลักษณและความเช่ือมั่นของประเทศไทย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  พัฒนากลไกและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ของศูนยรับแจงเหตุของตํารวจ
ทองเที่ยว และศูนยบรกิารนักทองเที่ยวทางโทรศัพท 1155 (Call Center 1155) ใหเปนศูนยบริการ
เบ็ดเสรจ็โดยใหสามารถชวยเหลือและตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางครอบคลุม 
สะดวกรวดเร็วตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง รวมถึงการขยายศูนยแกไขปญหานักทองเที่ยวในภาวะวิกฤต 
ประจําภูมิภาค และแหลงทองเที่ยวหลกั ตลอดจนการพฒันาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการตางๆ 
  สนับสนุนมาตรการจัดการความปลอดภัย ในการเดินทาง ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
และปรับปรุงกฎระเบียบใหเกิดการบังคับใชอยางจริงจัง และมีการบังคับใชบทลงโทษตามกฎหมาย 
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  ผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการและมาตรฐานความปลอดภัย 
ทางการทองเที่ยวในกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ เชน มาตรฐานหนวยกูภัย เพื่อจัดทํามาตรฐาน
การกูภัยและสนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยกูภัยในพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยตองใหมีการ
บังคับใชอยางจริงจัง 

5. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว กลยุทธน้ีเนนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสงสาธารณะ เช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวหลักกับแหลง
ทองเที่ยวรองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขยายความเช่ือมโยงดานการคมนาคมทั้งทางบก ทางนํ้า 
และทางอากาศภายในประเทศรวมถึงเสนทางการทองเทีย่วสูประเทศอาเซยีน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
ดังน้ี (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 
  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
และมีความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสงสาธารณะ โดยสามารถเช่ือมโยงระหวาง
แหลงทองเที่ยวหลกักบัแหลงทองเที่ยวรองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนทางการทองเที่ยวสู
ประเทศอาเซียน 
  พัฒนามาตรฐานยานพาหนะและระบบการใหบริการขนสงสาธารณะ ใหมีความ
สอดคลองและพอเพียงกับความตองการเดินทาง และมีความคลองตัวและความสามารถในการเขาถึง 
(Mobility & Accessibility) 
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการวางแผนการเดินทางโดยให
มีระบบการใหบริการขอมูลแบบครบวงจร ทั้งขอมูลเสนทางพาหนะในการเดินทาง ระบบจองต๋ัวออนไลน 
ตลอดจนการสรางแอพพลิเคช่ันใหนักทองเที่ยวตรวจสอบเสนทางและยานพาหนะขนสงสาธารณะได 
 
ตารางที่ 3 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบริหารจัดการ               
การทองเที่ยว 

1. กลยุทธบรูณาการการ
ทํางานผานกลไกการ
ขับเคลื่อนทั้งระบบ 

2. กลยุทธพฒันาบุคลากรดาน
การทองเที่ยวและยกระดับ
ผูประกอบการ 

3. กลยุทธการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยว (Tourism 
Intelligence 

4. กลยุทธปรับปรุงกฎหมาย
และกลไกการบังคับใช
กฎหมายอยางจรงิจงั 

1. เพิ่มบทบาทการขับเคลื่อน
ของ คณะกรรมการนโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติ 

2. การพัฒนาบุคลากร       
การทองเทีย่วใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้ง
ระบบ 

3. การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของ
ผูประกอบการทองเที่ยว 

4. การบรหิารจัดการ Tourism    
Intelligence Center (TIC) 
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)  
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี   
สารสนเทศเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของผูใช 

6. ปรับปรงุกฎหมายดาน       
การทองเที่ยวใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจบุัน 

7. การบังคับใชกฎหมายอยาง   
จริงจัง 

 

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กรงุเทพฯ: 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558). 
 
 จากตารางที่ 3 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560  พบวายุทธศาตรที่ 3 
การทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558- 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
 ภาวะการแขงขันในตลาดทองเที่ยวโลก การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แนวโนมการแขงขันในอนาคตที่จะย่ิงทวีความเขมขนมากข้ึน ทําใหประเทศไทยตองใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหการกําหนดนโยบายและการพัฒนา
ปจจัยแวดลอมตางๆ ชวยสนับสนุนการสงเสริมการตลาดและการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันซึ ่งที ่ผานมาการพัฒนาการทองเที่ยวพบวา           
การบริหารจัดการยังมีจุดออน ขอดอยอยูหลายประการ ไดแก ขาดการบูรณาการงบประมาณและ
การประสานงานทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวขาดทิศทางที่ชัดเจน 
บุคลากรขาดทักษะและความรูดานการจัดการและภาษา ขาดระบบการจัดการขอมูลในการบริหาร
และการจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และกฎระเบียบที่ลาสมัยไมทันตอการแขงขันและ
การเปดเสรีดานการทองเที่ยว 
 การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวจึงตองมีการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวเพื่อแกไขปญหาในดานตางๆ ดังกลาว โดยการบูรณาการระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผานกลไกการดําเนินงานต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ มีการ
พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในทุกระดับ พัฒนาระบบขอมูลและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
นับเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ซึ่งจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคีการพัฒนาทั้งสามฝายโดยเฉพาะบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาคมและภาคเอกชนใน
ทองถ่ิน เน่ืองจากทายที่สุดแลวประชาชนที่เปนเจาของทรัพยากรจะเปนผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 
ดังน้ัน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวจึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาเปน 4 กลยุทธหลัก  
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1. กลยุทธบูรณาการการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อนท้ังระบบ มุงเนนใหมีการบูรณา
การการทํางานผานกลไกการขับเคลื่อนต้ังแตระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ ระดับทองถ่ิน รวมถึงกลไก
การขับเคลื่อนงานในแตละเรื่องที่สําคัญ (Issue Based) มีการบูรณาการของหนวยงานตางๆ อยาง
เปนระบบทั้งกลไกการทํางาน กลไกการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร
และปจจัยที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีมาตรการที่สําคัญดังน้ี 
  เพ่ิมบทบาทการขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ โดย
การจัดต้ังสํานักคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ การปรับปรุงโครงสรางและบุคลากรของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาใหสอดรับกับภารกิจการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวในรายสาขาหรือประเด็นการพัฒนาที่มีความจําเปนเรงดวน 
เพิ่มบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการดานการทองเที่ยว และการสงเสริมบทบาทของ
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

2. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับผูประกอบการ กลยุทธน้ี
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ เพื่อใหบุคลากรดาน         
การทองเที่ยวภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน พัฒนา
ผูประกอบการและผูใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณ สงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเตรียมความพรอมการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
  การพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมทองเท่ียวท้ังระบบ พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมทองเทีย่วใหครอบคลุมทกุกลุมทั้งในระดับผูบริหาร นักวิชาการ และ
ผูปฏิบัติการใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน และองคความรูอื่น 
ที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาที่โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนใน 5 กลุม ไดแก  
1) กลุมนักบริหารนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานภาครัฐและทองถ่ิน ใหมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวอยางย่ังยืนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และและยกระดับการทองเที่ยวไทยใหมีคุณภาพ 
2) กลุมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหมีทักษะและองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการ
ธุรกิจ การตลาด ภาษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 3) กลุมผูใหบริการ
แรงงาน พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณ 4) กลุมเครือขายทองเที่ยวโดย
ชุมชน และ 5) กลุมประชาชนชนโดยทั่วไป ทั้ง 2 กลุม ดังกลาวตองเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมี
สวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว และพัฒนาทักษะในการผลิตและจําหนายสินคาของ
ชุมชนเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทองเท่ียว สรางความเขมแข็ง
และเครือขายทางธุรกิจของผูประกอบการ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการขยายธุรกิจและปรับปรุง
บริการ ซึ่งจะตองมีความรวมมือกันระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมี
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แผนงาน/โครงการที่สําคัญ ไดแก แผนงานจัดทําฐานขอมูลเพื่อพัฒนาและเคลื่อนยายแรงงานบคุลากร
การทองเที่ยวทั้งระบบ แผนงานจัดต้ังองคกรหลักในการดูแลการเคลื่อนยายแรงงานตามขอตกลงรวม
อาเซียน MRA 

3. กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว (Tourism Intelligence 
Center) การพัฒนาการทองเทีย่วตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศจํานวนมาก แตปจจุบันขอมูลที่มอียู
อยางกระจัดกระจาย มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ขาดการจัดเก็บขอมูลที่จําเปน ขาดการบริหาร
จัดการและขาดการใชประโยชนขอมูลอยางเต็มที ่จึงจาํเปนตองพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศเพือ่
การทองเที่ยว (Tourism Intelligence Center) โดยการนําเทคโนโลยีการจัดเก็บ ออกแบบและ
กลั่นกรองขอมูลสรางระบบการบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูลเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของการทองเที่ยวของไทยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร และเพื่อ
บริการขอมูลและสานสนเทศแกซึ่ง TIC มีบทบาทหนาที่ในการเช่ือมโยงและนําเขาขอมูล พัฒนาเปน
คลังขอมลูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว วิเคราะห และประยุกตใชขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย 
และพัฒนาเปนศูนยปฏิบัติการดานการทองเที่ยวของประเทศ มีมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน  
  การบริหารจัดการ Tourism Intelligence Center (TIC) จัดตั้งศูนย TIC และ
หองปฏิบัติการทางการทองเที่ยว โดยพิจารณาจัดต้ังหนวยงานใหม หรือการแกไขกฎกระทรวงและ
พัฒนาระบบ Project Management Office จัดทําแผนแมบทการพัฒนาศูนย TIC และพัฒนา
โครงสรางศูนยขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการ TIC ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาบุคลากร สําหรับการบริหาร และใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนดวยการจัดหาบุคลากรที่
จําเปนตอการดําเนินงานของศูนย TIC อาทิ นักวิเคราะห นักวิจัย นักจัดการขอมูลสารสนเทศ และ
พัฒนาทักษะใหตอบรับกับความตองการ 
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชทุกระดับ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนสําหรับผูบริหารและผูปฎิบัติงานในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย วางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว และบริหารจัดการระบบทองเที่ยว ดวยการ (1) พัฒนา 
Model และ software อาทิ TSA, Thailand Gateway, TTCI (2) พัฒนาระบบนําเสนอขอมูล/
รายงาน เชน GIS Application ฯลฯ (3) พัฒนาระบบ ICT อาทิ ระบบ Tourism Supply Chain 
Management, Smart Destination, Clever FIT และ Quick Thainess ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ
การบริการนักทองเที่ยวผูประกอบการ ประชาชนโดยทั่วไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม เพื่อใหบริการขอมูล
แกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง Real time อาทิ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการทองเที่ยว 
และชวยเหลือนักทองเที่ยว Online และพัฒนาระบบ Thai Event ระบบ KM 

4. กลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เน่ืองจาก
ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสงเสริมดานการทองเที่ยวหลายฉบับยังลาสมัยไมทันตอ
สถานการณ จนทําใหกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาหรือเปนขอเสียเปรยีบตอประเทศคูแขง ในขณะ
ที่บางฉบับหนวยงานรับผิดชอบไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง จึงควรมีมาตรการและ 
แนวทางการดําเนินงาน  
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  ปรับปรุงกฎหมายดานการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยการ
ทบทวนและแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและบริหารจัดการ      
การทองเที่ยว เชน พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวม
พัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานสนับสนุนการทองเที่ยว ผลักดันใหมีการออกกฎหมายใหมหรือกฎหมายลูกเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว เชน กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการทองเทีย่วธุรกิจรถยนตเชา และธุรกิจการจัดประชุม
และการจัดแสดงสินคา เปนตน 
  การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยการปรับปรุงกลไกการควบคุมการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน กฎหมายดานสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ นํ้าเสีย รถทัวร 
รถแทกซี่ เปนตน หาวิธีการ/มาตรการจูงใจใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายในทุกสวนงานที่เกี่ยวของ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขปญหาการใช
กฎหมายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย และสงเสริมและกํากับติดตามการบังคับใชกฎหมายดาน
การทองเที่ยวรวมกับหนวยงานเจาภาพอยางจรงิจังและตอเน่ือง เชน พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสถานบรกิาร พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการทาเรือ
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเรือไทย 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2538 เปนตน 
  จากการศึกษายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 พบวาการทองเที่ยวไทยมี
แนวโนมในการใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากข้ึน ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จําเปนตองมีพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคต โดยการพัฒนาปรับปรุงดานตาง  ๆในการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีนวัตกรรม 
การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิงสุขภาพ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว
เปนไปตามแนวยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ตอไป 
  
2. แนวคิดและทฤษฎีดานการจัดการ 
 ตามหลักทางวิชาการนั้น คําวา การจัดการ (Management) กับคําวา การบริหาร
(Administration) มีความหมายที่ใกลเคียงกันและมักจะมีการนํามาใชคําแทนกันอยูบอยครั้ง ทั้งน้ี 
คําวาการบริหาร (Administration) จะมีความหมายในเชิงศาสตร วิทยาการความรู และนิยมใชกับ
การบริหารในภาครัฐ เชน การบริหารราชการ รัฐประศาสนศาสตร ขณะที่คําวา การจัดการ 
(Management) มีความหมายในเชิงรูปธรรมหรือเชิงการกระทํา นิยมใชในศาสตรทางดาน
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การบริหารธุรกิจ โดยเนนเรื่องการนํานโยบายที่ผูบริหารระดับสูง หรือหัวหนาผูประกอบการ         
ไดกําหนดข้ึนมาเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติ (Implementation) ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในที่สุด (วิเชียร 
วิทยอุดม, 2553) 
 การจัดการน้ันเปนกระบวนการจัดระเบียบการใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูในองคการ โดย
ใชระบบการจัดการทีเ่หมาะสม ใชระเบียบปฏิบัติงานที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการที่ต้ังเอาไว โดยการใหคํานิยามหรือความหมายของการจัดการมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับแนวคิดของนักวิชาการแตละทาน แตเน้ือหาและใจความสําคัญจะมุงไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยใจความสําคัญแลว การจัดการ หมายถึง ศิลปะของกระบวนการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคโดยอาศัยปจจัยตางๆไมวาจะเปน คน เงิน อุปกรณตางๆในการจัดการ และใชทรัพยากร
เหลาน้ี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ (Drucker, 2006) ดังน้ันการจัดการ
ตองเริ่มตนจากการวางแผนและตั้งวัตถุประสงคไวลวงหนา เพื่อใหเกิดการดําเนินการไปตาม
กรอบแนวทางและบรรลุเปาหมาย โดยระหวางน้ันมีการพึ่งพาทรัพยากรหรือปจจัยที่จําเปนใน
กระบวนการจัดการ (สมคิด บางโม, 2553) (Lunenburg and Ornstien, 1996) 
 บทบาท และหนาที่ทางการจัดการองคการ การจัดการองคการมีบทบาทสําคัญในการใช
เปนแนวทางใหผูบริหารองคการไดนําทรัพยากรที่มีอยูมาบริหารองคการไดอยางถูกตองเหมาะสม 
การจัดการน้ันมีบทบาทในการกําหนดกิจกรรมภารกิจของบุคลากรในองคการ หากภารกิจเหลาน้ีได
ถูกกําหนดมาเปนอยางดีแลว การจัดการจะมีบทบาทในการเปนสวนชวยสนับสนุนใหภารกิจของ
บุคคลากรแตละคนนําไปสูการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการได (เนตรพัณณา ยาวิราช, 
2556) โดยการจะกําหนดภาระกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไดน้ันตองเขาใจถึงหนาที่ในการทํางานของ
แตละสวนในองคกรเพื่อใหเกิดการจัดสรรคนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (A. Dean, 2014) 
 การจัดการเปนงานที่มีความสําคัญอยางมากในองคการ เน่ืองจากระบบการจัดการนับไดวา
เปนกลไกหลักของการดําเนินงานตามแผนการที่องคการไดกําหนดไว นอกจากน้ียัง เกี่ยวของกับ
การสรางและรักษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรทั้งหมด โดยมีการระบุถึงทรัพยากรที่ใชสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมที่ไดกําหนดไว ความสําคัญของการจดัการสามารถชวยใหผูจัดการสามารถลดจุดออน
ของการจัดการและชวยลดตนทุนคาใชจายใหตํ่าลงและทําใหเกิดผลผลิตในองคการไดเพิ่มมากข้ึน 
นับไดวาบุคคลที่มีตําแหนงผูจัดการเปนผูมีอิทธิพลอยางมากในทุกชวงระยะขององคการยุคสมัยใหม 
เชน ผูจัดการโรงงานที่ดําเนินงานดานการผลิตเพื่อผลิตอาหารใหคนไดบริโภค ผูจัดการขายก็มีหนาที่
ในการจัดการพนักงานขายเพื่อทําตลาดใหสินคา สวนผูจัดการฝายบุคคลก็จัดหาพนักงานที่มี
ความสามารถตรงกับความตองการขององคการ เปนตน สรุปไดวาหนาความรับผิดชอบสําคัญที่
ผูจัดการตองดําเนินการใหบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก (Lussier, 2006) 1. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) หมายถึง บุคคล พนักงานปฏิบัติงานในองคการ โดยผูจัดการ
ตองทําใหแผนงานลุลวงไปไดโดยใชบุคคลเหลาน้ีนับไดวาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่มีคามากที่สุด
สําหรับผูจัดการองคการ 2. ทรัพยากรดานการเงิน (Financial Resources) ผูจัดการในองคการ
สวนมากน้ันมีการจัดสรรงบการเงนิเพื่อทีจ่ะกําหนดวาในการดําเนินแผนงานตางๆ ของแตละแผนกน้ัน
ควรจะใชเงินเปนจํานวนเทาใดภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ีงบประมาณสามารถบงบอกถึง
ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยูทั้งหมดรวมทั้งความสามารถในการลงทุนขององคการ 3. ทรัพยากรทาง
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กายภาพ (Physical Resources) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ใชระหวางกระบวนการ
ทํางาน ในการบรรลุเปาหมายงานนั้นจะตองมีการพึ่งพาทรัพยากรทางกายภาพที่กอใหเกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผูจัดการจําเปนตองตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือในการทํางานให
เหมาะสมเพื่อใหเกิดความมัน่ใจไดวาสิง่ของที่จําเปนเหลาน้ันพรอมใชงานได ถาหากทรัพยากรดานน้ี
สูญหายหรือไมสามารถใชงานไดอยางถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจและการดําเนินงาน
ระยะยาว 4. ทรัพยากรสารสนเทศ ( Informational Resources) เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  
เปนสิ่งจําเปนในการจัดการ สารสนเทศมีความจําเปนตอองคการมากข้ึนเน่ืองจากสภาพแวดลอม
การแขงขันทางธุรกิจในโลกยุคปจจุบัน จึงตองใชประโยชนจากสารสนเทศเพื่อกอใหเกิดการ
ดําเนินงานทางธุรกิจที่รวดเร็วและเหนือคูแขงรายอืน่ๆ 

2.1 บทบาทหนาท่ีของการจัดการ 
  สําหรับบทบาทหนาที่ของการจัดการน้ันไดกอใหเกิดกิจกรรมตางๆทางการจัดการซึ่ง
ประกอบไปดวยแงมุมตางๆของหนาที่การจัดการที่สามารถนําไปกําหนดเป นกฎเกณฑขององคการให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายในลักษณะที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยผานข้ันตอนการวางแผน 
การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการควบคุมทรัพยากรในองคการ 
องคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาตางๆ ของกระบวนการจัดการที่มคีวามสัมพนัธเช่ือมโยงกัน 
เริ่มจากการวางแผน (Planning) เพื่อกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคขององคการ มีการพัฒนา
กลยุทธ การใชงบประมาณเพื่อจัดสรรทรัพยากร และการวางนโยบายวางข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนตอมาคือการจัดองคการ (Oraganizing) เกี่ยวของกับการเตรียมงาน การวางโครงสรางของ
องคการ การสรางหนาที่ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพกับตําแหนงหนาที่ ข้ันตอนของการเปนผูนํา 
(Leading) เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล (Staffing) จะคัดเลือกคนซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ใหเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ันๆพรอมดวยการอบรมงานและสรางแรงบันดาลใจกอนเริ่มปฏิบัติจริง
เพื่อชวยพัฒนาใหมีความรู ความเคยชินและมุงมัน่กับงาน และการอํานวยการ (Directing) เปนการใช
อิทธิพลและการใหรางวัลเพือ่สรางแรงจูงใจใหพนักงานในการทํางานตามหนาที่ รวมถึงการมอบหมายงาน 
การประสานงานกันระหวางพนักงานและการบริหารจัดการความขัดแยง ข้ันตอนสุดทายคือการควบคุม 
(Controlling) เปนการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การจัดระบบการรายงานเพื่อติดตามผลการทํางาน
ของพนักงานในองคการรวมถึงพิจารณาผลจากกิจกรรมตางๆที่พนักงานแตละคนไดรับมอบหมายวา
ไดบรรลุเปาหมายหรือไม นอกจากนี้ยังตองแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
ความจําเปน 

2.2 ทฤษฎีดานการจัดการท่ีเก่ียวของ 
 ในการจัดการยุคสมัยใหมน้ันมีมุมมองแนวคิดที่หลากหลายครอบคลุมการจัดการ

องคการในดานตางๆ ซึง่แนวคิดสมัยใหมเหลาน้ีจะเปนการบูรณาการมาจากแนวคิดการจัดการแบบ
ด้ังเดิมและแนวความคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร เมือ่พิจารณาถึงภาพรวมขององคการทั้งหมด 
มีนักทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันหลายทานมีความเห็นตรงกันวาลักษณะที่สําคัญขององคการสมัย
ปจจุบันตามแนวคิดทฤษฎีควรเปนไปดังน้ี (สมคิด บางโม, 2553) 1. องคการน้ันถือเปนระบบหน่ึงที่
ประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน 5 สวน คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ และ
สภาพแวดลอม สําหรับองคการธุรกิจสมัยใหมน้ันจัดเปนองคการระบบเปด (Open System) 



   32 

 

 
 

2. สามารถเปลี่ยนแปลงได ในแงของโครงสรางขององคการหรือกระบวนการความสัมพันธที่เกิดข้ึน
ภายในองคกรสามารถเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลาเพือ่ประสิทธิภาพขององคการ 3. มีหลายระดับและ
หลายดาน กลาวคือ เมื่อพิจารณาองคการทุกๆระดับ ธุรกิจหน่ึงๆอาจมีการพิจารณาทั้งในดานจุลภาค
และมหภาค ในดานมหภาคองคการถือเปนสวนเล็กๆสวนหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ 
แตในแงของจุลภาคจะพิจารณาสวนยอยๆภายในองคการ 4. ใชแรงจูงใจหลายดานเพื่อใหคนพยายาม
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย มีความเช่ือวาสมาชิกขององคการคาดหมายที่จะตอบสนองวัตถุประสงค
บางอยางโดยใชองคการเปนทางผาน 5. การบริหารองคการไมมีความแนนอนวาจะตองสําเร็จเสมอไป 
เพราะอาจมีปจจัยแทรกซอนตางๆจํานวนมากและสถานการณดานสิง่แวดลอมซึง่เปนตัวแปรสําคัญที่
ไมสามารถควบคุมได 6. ทฤษฎีองคการสมัยปจจบุันถือเปนทฤษฎีผสม คือการนําแนวคิดของทฤษฎีใน
สาขาวิชาตางๆ หลากหลายสาขาเขามาผสมผสานกัน ไมวาจะเปนดานจิตวิทยา สังคมวิทยาเศรษฐศาสตร 
พฤติกรรมศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ 7. มีลักษณะเปนการพรรณนา (Descriptive) คือเปนการอธิบาย
คุณลักษณะขององคการและการบริหาร ไมไดกําหนดสิ่งตางๆ ไวแนนอนแตจะเปดโอกาสใหเลือก
วัตถุประสงคและวิธีการตางๆตามความเหมาะสม 8. เหตุการณหน่ึงๆที่เกิดข้ึนในองคการจะมีสาเหตุ
มาจากปจจัยตางๆ หลายปจจัยซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะมีความสัมพันธระหวางกัน เหตุการณที่เกิดข้ึนน้ัน
อาจจะยอนกลับไปกระทบปจจัยที่เปนเหตุ และอาจทําใหเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เปนสาเหตุน้ันไดดวย  
9. องคการเปนระบบที่ปรับตัวได ซึ่งถือวามีความสําคัญที่สุด หากองคการตองการคงอยูไดใน
สภาพแวดลอมใดๆ อาจตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

  จากรูปแบบที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาทฤษฎีองคการในปจจุบันมุงเนนระบบทางการ
จัดการและผลผลิตทีม่ีคุณคาขององคการเปนหลัก เน่ืองจากระบบและผลผลิตเปนสิ่งที่ทําใหองคการ
สามารถดํารงอยูได เมือ่เปรียบเทียบกับทฤษฎีองคการสมัยด้ังเดิมน้ันมักเนนที่โครงสรางภายในเปน
สําคัญ นอกจากน้ีการจัดการสมัยใหมยังมีคุณลักษณะสําคัญที่มุงเนนถึงการจัดการตามวัตถุประสงค
เปนสําคัญเพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมาย มีความพยายามในการสรางแรงบันดาลใจเพื่อกระตุนการ
ทํางานของพนักงาน รวมทั้งสงเสริมใหมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดลอมภายนอกหรือเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการทํางานอยูเสมอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานภายใตสภาวะปจจัยแวดลอมที่
เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา สิง่เหลาน้ีถือเปนคุณสมบัติทีผู่ประกอบการกลุมธุรกิจชุมชนควรพิจารณาถึง
และนําไปปฏิบัติ เน่ืองจากการอยูรอดของธุรกิจข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางทั้งภายในและภายนอก 
การหาวิธีการปรับตัวและมีความยืดหยุนในการจัดการตามสภาวะการณตางๆโดยมีเปาหมายและมี
การสรางแรงบันดาลใจจะสามารถชวยใหผูประกอบการเหลาน้ันสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ หรือ
บรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวได 

2.2.1 การจัดการตามสถานการณ (Contingency Management) 
   แนวทางการศึกษาการจัดการตามสถานการณน้ีมุงเนนที่การกําหนดเลือก
แนวทางทางการจัดการที่ดีที่สุดสําหรับองคการในสถานการณตางๆที่ เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่ง 
สมมมติฐานที่สําคัญของแนวคิดน้ีคือองคการแตละทีน้ั่นมีธรรมชาติทีแ่ตกตางกันในทุกๆ ดาน ไมวาจะ
เปนองคประกอบหรือสภาพแวดลอม หรือสถานการณปญหาที่กําลังเผชิญอยูในชวงเวลาน้ันๆ ทฤษฎี
การจัดการองคการน้ีจงึเปนเรือ่งของการทําใหองคการแตละแหงสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมให
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มากที่สุด โดยการปรับรูปแบบของการจัดองคการภายในของแตละแหงใหเหมาะสมซึ่งจะนําไปสูการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
   แนวทางดังกลาวน้ีไดปฏิเสธหลักการบริหารจัดการของสํานักคิดแบบด้ังเดิม
อยางสิน้เชิง กลายเปนทฤษฎีสากลที่สามารถใชไดในทุกสถานการณ โดยพยายามมุงคนหารูปแบบ 
การจัดการเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) ที่มีความสามารถในการยืดหยุน (Flexibility) และมี
การปรับตัวไดสูง (Adaptable) ของแตละองคการ ซึ่งจากทฤษฎีนี้ ช้ีใหเห็นวาสภาพแวดลอมที่
แตกตางกันยอมตองการความสัมพันธภายในทีแ่ตกตางกันดวย จะไมมีแนวทางเลือกที่ดีที่สุดแนวทางเดียว
เหมือนกันหมด แตจะเปนแนวทางการจัดการหรือแนวทางแกไขปญหาที่ดีที่สุด และสอดคลองกับ
ลักษณะตางๆ ของสถานการณหรือสิง่แวดลอมทีอ่งคการกําลังประสบอยู ทั้งน้ีสภาพแวดลอมองคการ
ที่สงผลตอระบบการจัดการภายในมีอยู 2 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอมที่มีเสถียรภาพ (stable) คือ
มีการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็นอย และแบบทีเ่ปนนวัตกรรม (innovative) คือมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
นอกจากนี้ ภายในระบบการจัดการยังแบงไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก รูปแบบเครื่องจักรกล 
(mechanistic) ซึ่งสอดคลองกับระบบการบริหารแบบราชการด้ังเดิม และแบบสิ่งมีชีวิต (organic) ที่
ไมใชระบบบริหารราชการและสอดคลองกับทฤษฎีดานพฤติกรรม ทําใหสรุปไดวาภายใตสภาพแวดลอม
ที่มีเสถียรภาพ ระบบการจัดการแบบเครื่องจักรกลจะสามารถทํางานไดดีในขณะที่สภาพแวดลอมที่
เปนแบบนวัตกรรม ระบบการจัดการแบบสิ่งมีชีวิตจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Lussier, 2006) 
   การจัดการตามสถานการณถือเปนทักษะที่สําคัญประการหน่ึงที่กลุมธุรกิจ
ชุมชนควรมีอยางย่ิงเน่ืองจากการประกอบธุรกิจน้ัน ถึงแมวาเปนระดับชุมชนก็มีสวนเกี่ยวของกับ
การแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น รวมถึงกับบุคคลที่เปนตัวกลางทางการคา และปจจัยแวดลอม
ภายนอกอีกมากมายซึง่เปนสิ่งที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมได ดังน้ันการจัดการที่มีความยืดหยุน
ไปตามสถานการณตางๆ การใชประสบการณหรือความคิดสรางสรรคในการหาวิธีการปรับตัวเพื่อให
เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดน้ันชวยใหผูประกอบการสามารถอยูรอดในธุรกิจและมแีนวโนมการพัฒนา 
การจัดการที่มีความสรางสรรคและมีมาตรฐานทีสู่งข้ึนได 

2.2.2 ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 
    การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเปนกระบวนการสากลที่เปนที่
รูจักกันดี ถือเปนเครื่องมือการบริหารจัดการที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน การจัดการอยางมี
คุณภาพเปนกระบวนการที่ดําเนินการตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพข้ึน โดย
หลักการทีเ่รียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิง่ ซึง่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน 
(Plan) คือ เริม่จากการกําหนดสาเหตุของปญหา จากน้ันจึงวางแผนเพื่อสรางขอกําหนดในการปรับปรุง
ใหดีข้ึนการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ 
การลงมือทําตามแผนที่ต้ังขอกําหนดไวหรือทดลองปฏิบัติเปนการนํารองในสวนยอย การตรวจสอบ 
(Check) คือ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาไดบรรลุผลตามแผนที่วางไวหรือไม เมื่อพบขอผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานจึงนําไปสูการปรับปรุงแกไข (Act) ผลการปฏิบัติงานน้ัน จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ใหดําเนินการซ้ําโดยใชการเรียนรู
จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ไดกระทําไปแลว (Deming, W. E., 1981) พิจารณาดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การบรหิารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง  
ที่มา: W. E. Deming, “Improvement of Quality and Productivity through Action by 
management,” National Productivity Review 11 (1981): 12-22.  
 

   ทั้งน้ี ในดานการควบคุมและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายไดวา 
การวางแผน การตรวจสอบ และการตรวจเพื่อแกไขปรับปรุง ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการทํางาน
อยางมีคุณภาพ เมื่อดําเนินการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพจนครบรอบแลวจะทําใหเกิดการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งงานสวนใหญจะทําซ้ําในสิง่ที่เคยปฏิบัติมากอน แตยังคงมี
สวนประกอบหลายสวนที่เหมือนหรอืคลายกบัสิง่ที่เคยปฏิบัติกอนหนา ในการปรับปรุงคุณภาพจึงเปน

การพิจารณาวิธีการปฏิบัติงานที่กระทําซ้ําดวยความระมัดระวังและเปนระบบ ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่ได ตลอดจนแกไขความไรประสิทธิภาพทีค่นพบ (Kume, 1996) 
   การประยุกตใชแนวคิดบริหารวงจรคุณภาพในองคการน้ันผูบริหารระดับสูงที่
ตองมีบทบาทหลากหลายดาน และปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการคุณภาพตองอาศัยหลักการ
ดังที่กลาวขางตนน้ัน โดยข้ันตอนแรกเปนการวางแผน (Plan) โดยใชขอมูลที่มีอยูหรืออาจเก็บรวบรวม
ข้ึนมาใหม นอกน้ันอาจทดสอบเพื่อเปนการนํารองกอนก็ได ถัดมาคือดําเนินการลงมือทํา (Do) โดยยึด

เอาแบบแผนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสามารถทําในขอบขายเล็กๆ เพื่อทดลองดูใหแนใจ หลังจากที่ได
ดําเนินการ เกิดผลเปนที่เรียบรอยแลวจึงมีการตรวจสอบ (Check) หรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนวามีการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด สิ่งสําคัญประการสุดทายคือตองมีการแกไข (Act) 
หรือลงมือแกไข (corrective action) กลาวคือ หลังจากที่ไดศึกษาผลลัพธดูแลว อาจไมเปนไปตามที่
ตองการหรือมีปญหาที่ตองแกไข ก็ตองดําเนินการแกไขตามที่จําเปน หลังจากน้ันสรุปเปนบทเรียน
และพยากรณเพื่อเปนพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหมตอไป (Steven A. Melnyk, 1996) 

• การแกไข
ปรับปรุง

• ตรวจสอบ

• การปฏิบัติ
ตามแผน

• วางแผน

Plan Do

ActCheck
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   การดําเนินการภายในระบบวงจรคุณภาพที่นําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย
จําเปนตองมีรายละเอียดในการคิดวิเคราะหวางแผนอยางครอบคลุมในแตละข้ันตอนของวงจรและต้ัง
คําถามเพื่อหาคําตอบในทุกกระบวนการเริม่ตนจากการวางแผนที่เกี่ยวของกับการต้ังคําถามเพื่อศึกษา

ปญหาและสาเหตุของปญหาเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติรวม จากน้ันนําแนวทางดังกลาวไปลงมือกระทาํ 
จากน้ันกิจกรรมข้ันตอนถัดมาคือตองตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อยืนยันวาผลลัพธที่ไดมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย หากยังมีจุดบกพรองตองเรงแกไขเพื่อใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชนมากที่สุด 
และนําผลลัพธน้ีไปสรางเปนระบบปฏิบัติงานในครั้งตอไปรูปแบบทั้งหมดสามารถแสดงดังรูปภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดวยการประยุกตจากวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
ที่มา: ประยุกตจาก ทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี, “การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุงเนนการสงเสริมเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,” วารสาร
พฤติกรรมศาสตร 17, 2 (กรกฎาคม 2554): 37-52. 

  

วงจรระบบปฏิบัติงานโรงแรม

ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในอนาคต 

 

 การรวมกันวางแผน 

(Planning) 

 การรวมกันปฏิบตัิตาม

แผน (Doing) 

 การรวมกันตรวจสอบ 

(Checking) 

 การรวมกันปรับปรุง 

(Action) 

การวิเคราะหแนวโนม

องคประกอบ

องคประกอบระบบ

ปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

เพื่อยกระดับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพในอนาคต 

 ดานการสงเสริมใหเกิด

ความคิดสรางสรรค 

 ดานการมีนวัตกรรม 

 ดานการเพิ่มสมรรถนะ

ไปสูองคการแหงการ

เรียนรู 

 ดานการจัดการเชิง

สุขภาพ 

 

 

การวางแผนการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 

การดําเนินงานตามแผน 

การพัฒนาเครื่องมือในเก็บขอมูล 

และสรางระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ในอนาคต 

การประเมินผล 

จากรางระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ในอนาคต 

 



   36 

 

 
 

   ผูวิจัยไดนําทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในกระบวนการดําเนินการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังน้ี 
1. การวางแผนงานกอนการปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดความพรอมเมือ่ไดปฏิบัติงานจริง การวางแผนงาน
ควรวางใหครบ 4 ข้ัน ดังน้ี 1) ข้ันการศึกษา คือการวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการ ความตองการของ
ตลาด ดานทรัพยกรที่มีอยูหรือเงินทุน เปนตน 2) ขั้นเตรียมงาน คือการวางแผนเตรียมงานดาน
สถานที่ 3) ข้ันดําเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย เชน ฝายขาย 
ฝายโฆษณา เปนตน 4) ข้ันการประเมินผล คือการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลอยางเปนระบบ 
เชน ประเมินจากยอดการจําหนาย ประเมินจากคําติชมของลูกคา หรือประเมินจากเครื่องมือที่สราง

ข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อใหผลที่ไดจากการประเมินเกิดความเที่ยงตรง 2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทําให
ทราบข้ันตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานลวงหนาหรือทราบอุปสรรคลวงหนาดวย ดังน้ัน 
การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 3. การตรวจสอบ ให
ไดผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได ประกอบดวย  3.1 ตรวจสอบจากเปาหมายที่ไดกําหนดไว  3.2 มีเครื่องมือ
ที่เช่ือถือได  3.3 มีเกณฑกการตรวจสอบที่ชัดเจน  3.4 มีกําหนดเวลาการตรวจที่แนนอน 3.5 บุคลกร
ที่ทําการตรวจสอบตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อการตรวจสอบไดรับการยอมรับ 
การปฏิบัติงาน ข้ันตอไปก็ดําเนินตอไปได 4. การปรับปรุงแกไข ขอบกพรองที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปน
ข้ันตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแกไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น เปนวงจรคุณภาพ (PDCA) สําหรับ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต 
   จากแนวความคิดดานการจัดการที่กลาวมาแลวขางตน มีความสําคัญอยางย่ิง
ตอการพัฒนาองคกรธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากแนวการจัดการมีอิทธิพลตอทุกๆ สวน ในโครงสรางของ
โรงแรม ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง มีหนาที่ตองควบคุมดูแลพนักงานที่
เปนฝายปฏิบัติการซึ่งถือเปนทรัพยากรบคุคลที่มคีวามสําคัญเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน
ที่ไดมอบหมาย จึงตองมีการจัดการกับทุนและงบประมาณตางๆ ที่มีอยางจํากัด รวมไปถึงเครื่องมือ
อุปกรณ สิ่งของตางๆที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานใหบริการ ตองมีการบริหารจัดการองคความรูให
เกิดเปนสิ่งที่มีมูลคาตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ นอกจากน้ีทฤษฎีตางๆ        
ที่เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ทฤษฎีการจัดการองคการสมัยใหม การจัดการตามสถานการณ 
(Contingency Management) ทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) หรือแมแต
วงจรคุณภาพ (PDCA) ลวนเปนทฤษฎีที่สามารถเลือกนําไปประยุกตใชกับการบริหารโรงแรมเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับระบบปฏิบัติงานโรงแรม 
 องคการเปนระบบสังคมขนาดใหญมีลักษณะเปนระบบเปด ซึ่งทั้งสภาพแวดลอมภายใน
และสภาพแวดลอมภายนอกตางสงกระทบตอองคการการนําทฤษฏีเชิงระบบมาใชบริหารจัดการ
องคการ ทําใหองคการสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการเรียนรู มีปฏิกิริยาตอบสนอง 
และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Robbins et al, 2006) 



   37 

 

 
 

 ทฤษฏีระบบ หมายถึง การรวมสิ่งตางๆ เขาดวยกัน (Allen and Others, 2008) 
ประกอบข้ึนดวยองคประกอบหรือหนวยยอยซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีระบบตามหลักเหตุผลทาง
วิชาการ (Hick,  1972) โดยวิธีการเชิงระบบเปนกระบวนการที่มุงถึงหลักการดําเนินงาน เพื่อ
ใชแกปญหาละประเมินผลงาน รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Kinichi 
and Krietner, 2003) 
 ทฤษฎีเชิงระบบถือเปนแนวคิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม มององคการเปนระบบซึ่งมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก (Open system) โดยในระบบน้ันเปนการนําทรัพยากรมาแปร
สภาพเปนสินคาและบริการเพื่อจาํหนายไปยังกลุมลูกคา (James Thomson, 1962) โดยการนํา
ทฤษฏีเชิงระบบมาประยุกตใชสามารถแบงการดําเนินงานไดเปนไดเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนปจจัย
นําเขา ข้ันตอนกระบวนการ ข้ันตอนผลผลิต และข้ันตอนของขอมูลยอนกลับ (Weiner, Barnard, 
1972) สามารถอธิบายองคการในฐานะระบบซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ (Input 
process) ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ โดยปจจัยนําเขา คือ ข้ันตอนในการจัดหาทรัพยากรของ
องคการ (James Thomson, 1962) หรือทรัพยากรทางการบริหาร (Bateman and Snell, 1999) 
ประกอบไปดวยทรัพยากรทางการบริหารทุกๆดาน ไดแก บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 
วัสดุอุปกรณ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations) 
(จันทรานี สงวนนาม, 2551)  เมื่อองคการไดรวบรวบทรัพยากรที่จําเปนแลวจึงเริ่มเขาสูกระบวนการ
การแปรสภาพ (Transformation process) ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนการนําทรัพยากรมาแปรสภาพ 
ไดแก กิจกรรมการบริหารจัดการ กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการปฏิบัติงาน (James Thomson, 
1962) มาทําการแปรสภาพปจจยันําเขาใหเปนผลผลิต เพื่อใหออกไปสูข้ันตอนที่เปนผลผลิต (Output 
Stage) ไดแก สินคาและบริการ ผลลัพธทางดานการเงิน ผลการดําเนินงาน และความพึงพอใจของ
ลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) และในข้ันตอนสุดทาย คือ ขอมูลปอนกลับ เปนขอมูล
เกี่ยวกับสภาพและผลรบัทีเ่กีย่วของกับกจิกรรมองคการ ขอมูลเหลาน้ีมีเพื่อสําหรับการตรวจสอบและ
นําไปปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพ รวมทั้ง ขอมูลจากภายนอกองคการสําหรับ
การเปรียบเทียบผลผลิตกับความเหมาะสมสภาพแวดลอมภายนอก เชน ผูบริโภค สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สังคม ประเพณี และคานิยมตางๆ เพื่อตรวจสอบวาสินคาและบริการสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดหรือไม เพื่อใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น (weiner 
Barnard, 1972) 

 3.1 แนวคิดระบบบริหาร 
  ในข้ันตอนการปฏิบัติงานของคนภายในองคกรน้ัน มีความจําเปนตองการบริหารและ

การจัดการเพื่อใหผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในป ค.ศ.1916 อองรี ฟาโย (Fayo 
H., 1916) ไดเผยแพรบทความในเรื่องการบริหารจดัการและไดมีการจัดพิมพเปนหนังสือข้ึนเปนภาษา
ฝรั่งเศส ในช่ือวา General and Industrial Administration โดยที่ ฟาโย เห็นวา หลักในการบริหาร
จัดการน้ันควรมีความยืดหยุนและสามารถปรับไปตามตัวแปรตางๆ ฟาโยไดมีการกําหนดหลักสําหรับ
ผูบริหารไว 14 ประการคือ มีการแบงงานกันทํา (Division of Work) เปนการแบงงานกันทําตาม
ความชํานาญเฉพาะดานเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ อํานาจสั่งการ (Authority) เปนอํานาจสั่งการซึง่เปน
อํานาจอันชอบธรรมของบรรดา ผูที่มีตําแหนงเพื่อสามารถที่จะออกคําสั่งในการทํางานไดโดยผูออก
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คําสั่งตองมีความรับผิดชอบตอ คําสั่งในการทํางานได  ระเบียบวินัย (Discipline) เปนระเบียบวินัยที่
คนในองคการตองเคารพและยอมรับเพื่อ สรางสถานภาพงานที่เปนระเบียบเรียบรอย โดยหลักการ
“การสั่งการคนเดียว” (Unity of Command) ซึ่งเปนหลักการของ“เอกภาพในการบังคับบัญชา” 
ผูใตบังคับบัญชาจะฟงคําสั่งและทําการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเทาน้ัน 
นอกจากน้ีการมีทิศทาง (Unity of Direction) คือการมีเปาหมายเดียวกัน ของแตละสวนงานใน
องคการ ไดแก กอง, แผนก, หรือฝาย ซึ่งแตละสวนงานมีกิจกรรมในการปฏิบัติงานหนาที่ความ
รับผิดชอบแตกตางกันออกไปแตทกุฝายจะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม (Subordination of Interests 
to the General Interests) มากกวาประโยชนของตนเอง อีกทั้งหลักการใหผลประโยชนตอบแทน 
(Remuneration) เปนคาตอบแทนเปนตัวเงินหรือคาชดใชตางๆ ในการทํางาน ควรยุติธรรมและเปน
ที่พอใจของทั้งฝายผูปฏิบัติงานและฝายองคกร การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวบอํานาจ
ไวที่จุดศูนยกลาง เพื่อควบคุมสวนตางๆขององคการ อีกทั้งสามารถกระจายอํานาจไดใหข้ึนอยูกับ
สถานการณ การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) เปนแนวทางของสายการบังคับบัญชาต้ังแต
หัวหนางานผูมีอํานาจสูงสุด ไปจนถึงตําแหนงลางสุดสายการบังคับบัญชาตองมีความชัดเจนและเปน
แนวทางในการปฏิบัติตลอดเวลา การจัดระเบียบ (Order) เปนการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตางๆที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม และ
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังตองมีการจัดสถานที่ทํางานใหสะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสม ความเที่ยงธรรม (Equity) เปนความเที่ยงธรรมที่ฟาโยกลาวถึงหลัก ขอน้ีวานักบริหารควรมี
ทั้งความยุติธรรม (Justice) และมีความโอบออมอารี (kindliness) หลักความมั่นคงในตําแหนงงาน
ของบุคลากร (Personnal Tenure) เปนหลักความมั่นคงในตําแหนงงานของบุคคลากร มีความเกี่ยวของ
กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนพลังที่จะกอใหเกิดการวางแผนงานแลว
นําไปปฏิบัติตอจนสําเร็จ จะเกิดไดตอเมื่อผูปฏิบัติงานไดรับการจูงใจและมีความพึงพอใจในงาน 
การมีขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกัน (Esprit De corps) เปนการเสริมสรางการทํางานเปนทีม
กอใหเกิดความกลมเกลียวผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในองคการ 

  การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
โดยใชหลักการบริหารอยางนอย 4 ประการในการดําเนินงาน อันไดแก การวางแผน การจัดองคการ 
การนําและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวผูบริหารเปนผูดูแลควบคุมใหการปฏิบัติงานดําเนินไป
อยางมปีระสิทธิภาพ เริ่มจากการวางแผนงาน (Planning) เปนหนาที่สําคัญทางการบริหารที่
นักวิชาการกําหนดข้ึน เริ่มตนดวยหนาที่ทางการวางแผนเปนอันดับแรก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการวางแผนอยางรอบคอบ โดยที่องคประกอบของกระบวนการวางแผนองคการหน่ึงๆ ประกอบดวย 
ภารกิจ วัตถุประสงคและแผนการปฏิบัติ โดยภารกิจเปนขอกําหนดทิศทางอยางกวางๆ เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค หรือเหตุผลในการดําเนินการขององคการและขอบขายการปฏิบัติขององคการ หรือที่ทํา
ใหการดําเนินงานขององคการมีความแตกตางจากองคการอื่น สําหรับวัตถุประสงคเปนเปาหมายใน
อนาคตหรือผลการปฏิบัติงานสุดทายที่องคการตองการใหบรรลุผล ในขณะเดียวกันแผนงานคือ
แนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลลัพธสุดทายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับองคการ การจัดองคการ 
(Organizing) เปนหนาที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน กลาวคือ เมื่อองคการจัดทํา
จุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตรแลว ผูบริหารควรตองออกแบบโครงสรางองคการ เพื่อใหการ
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บริหารงานบรรลวัุตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคการน้ันการออกแบบ โครงสรางองคการเปนการ
ปฏิบัติงานที่ควรไดรับการตรวจสอบอยูเสมอ อันเนื่องมาจากปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบโครงสรางองคการเกิดข้ึนมากมาย การนํา (Leading) เปนสภาวการณที่ผูนําใชความสามารถ
ในการนําใหผูอื่นปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย หนาที่รับผิดชอบและภายใตการบังคับบัญชา 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่ผูนําสามารถนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จไดนั้นตองใชหลักในการใชทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) อีกทั้งยังตองมี
ภาวะการเปนผูนํา (Leadership) รวมไปถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร (Communication) 
กับผูใตบังคับบัญชา และความสามารถในการจัดการบริหารกลุม (Team) เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินงาน นอกจากนี้การควบคุม (Controlling) เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว และบุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางตามมาตรฐานการทํางานที่
กําหนด อันเปนการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งขององคการ และยังเปนการเสริมสรางพฤติกรรมที่ 
พึงประสงคและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของสมาชิกในองคการ (Thomas J. Peters and Robert 
waterman, 1977)  

  ระบบบริหาร ไวในหลายลักษณะดังน้ี 1) กลุมขององคประกอบที่มีปฏิกิริยากันและ
เปนไปตามกัน กอรูปเปนองครวมที่ผสมผสานกันอยู 2) กลุมขององคประกอบที่สัมพันธกันตามหนาที่ 
เชน รางกายของมนุษย กลุมของกลไกเครื่องจักร เครือขายของโครงสรางและชองทางในการสื่อสาร 
เปนตน 3) กลุมขององคประกอบหรือช้ินสวนที่สัมพันธกันอยางมีโครงสราง 4) ชุดของความคิดหรือ
หลักการที่มีปฏิสัมพันธกัน 5) กลุมของวัตถุประสงคหรือปรากฎการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ      
6) วิธีการหรือกระบวนการ (พจนานุกรม The American heritage dictionary, 1991) นอกจากน้ี 
ยังสามารถใหความหมายวาระบบ หมายถึง ชุดหรือกลุมขององคประกอบยอยๆ ที่มีปฏิสัมพันธกัน 
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายโดยรวมของระบบ (Robbins, 1999) 

  ระบบการบริหารโรงแรม รูปแบบการจัดการหรือการบริหารโรงแรมนั้นเปนปจจัย
หน่ึงที่แบงกลุมหรือประเภทของโรงแรม หากพิจารณาตามพื้นฐานหรือที่มาของผูบริหารแลว สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ การบริหารประเภทโรงแรมอิสระ (Independent hotels) คือ โรงแรมที่ 
ไมมีความเปนเจาของรวมหรือความผูกพันทางดานการบริหารกับโรงแรมอื่น หรือไมมีความสัมพันธ
กับโรงแรมอื่นในดานนโยบายการบริหารหรือขอผูกพัน ทางการเงิน จึงสามารถกําหนดนโยบาย
และวิธีการบริหารของตนโดยอิสระ ซึ่งจะเห็นไดชัดคือโรงแรมที่เจาของกิจการดําเนินงานเอง 
ซึ่งไมจําเปนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของผูใด ทุกอยางข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาของโรงแรมเปนสําคัญ 
และการบริหารประเภทโรงแรมในระบบเครือขาย (Chain hotels) โรงแรมประเภทน้ีมกีารดําเนินงาน
โดยการใหคนนอกมาบริหารงานแทน หรือการเจรจาติดตอเครือขายโรงแรมใหมาบริหารโรงแรมของ
ตนมีขอดีคือ ดานการตลาดซึ่งครอบคลุมกจิกรรมหลายดาน ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธสามารถ
ทําพรอมกัน และแบงเฉลี่ยคาใชจายไปใหทุกโรงแรมในเครือ ทําใหคาใชจายสําหรับโรงแรมแตละแหง
ถูกลง ดานบุคลากร มีการฝกอบรมและมาตรฐานการทํางานที่ดีกวา มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่วางไว
ชัดเจนรัดกุม ดานการบริหาร คือระบบการบริหารงานบุคคลที่มีมาตรฐานและเปนธรรมสงผลดีตอ 
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและบริการที่ดี 
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  ในงานวิจัยน้ี เปนการศึกษาถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ดังน้ันการศึกษาถึงทฤษฏีเชิงระบบผูวิจัย
นํามาประยุกตใชในการพิจารณาขั้นตอนการดําเนินงานใหอยูในรูปเชิงระบบ นอกจากนั้นยัง
กําหนดใหทฤษฏีเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ เปนองคประกอบ
หลักของการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกลุมธุรกิจโรงแรม การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการตองอาศัยหลักทางการบริหาร 4 ประการ ไดแก การวางแผน 
การจัดองคการ การนําและการควบคุมกระบวนการดังกลาว โดยผูบริหารเปนผูรับผิดชอบใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2 การจัดองคกรของงานโรงแรม  
  การบริหารเปนหลกัของการใชศาสตรและศิลปของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมมือกัน

ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกันโดยอาศัยกระบวนการและ
ทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารจะบริหารงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ันตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการ
บริหารเพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางานสถานการณ และสิ่งแวดลอม 
(วิจิตร ศรีสอาน และคณะ, 2549) ซึ่งการบริหารงานโรงแรมมีโครงสรางองคกรดังแผนภาพที่ 5 น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 5  แสดงโครงสรางการบริหารจัดการโรงแรม 

  จากแผนภาพที่ 5 จะพบวาโรงแรมสวนใหญจะตองมีโครงสรางการบริหารจัดการ
โรงแรมที่ประกอบไปดวยสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาเปนหลัก โดยแตละตําแหนงมีอํานาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังตารางที่ 4 

ผูจดัการทั่วไป 

(General Manager) 

ผูชวยผูจดัการทั่วไป 

(Assistant General Manager) 

ฝายขายและการตลาด  

(Sale & Marketing 

Manager) 

ฝายตอนรับสวนหนา 

(Front Office 

Manager) 

ฝายบริการหองพัก 

(Housekeeping 

Manager) 

ฝายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

 (Food & Beverage 
Manager) 

คณะกรรมการบริหาร (Board 

of Director)  
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ตารางที่ 4 แสดงหนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบรหิารจัดการองคการ 
ตําแหนงบริหาร หนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิาร (Board of Director) เปนกลุมบุคคลที่ไดรบัคัดเลือกจากผูถือหุนของ
กิจการโรงแรม โดยคณะกรรมการบรหิารน้ี          
มีหนาที่ เพือ่กําหนดนโยบายของการบรหิารงาน
โรงแรมเพื่อใหการดําเนินงานภายในโรงแรม
เปนไปอยาง คลองตัวและมีประสิทธิภาพ  

ผูจัดการทั่วไป  
(Assistant General Management) 

เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลอืกจากกรรมการบรหิาร 
หรือจากบุคคลภายนอกกลุมบรหิาร ผูจัดการตอง
มีความรูความสามารถ ในการบริหารงานโรงแรม 
มีประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในระดับ
ผูจัดการทั่วไป มหีนาที่และความรับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูจัดการ
ทั่วไป สรางสัมพันธอันดีระหวางฝายตางๆ 
ภายในโรงแรม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ฝายตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ ที่เปนประโยชนในการทํางาน 

ผูชวยผูจัดการทั่วไป  
(Assistant General Management) 

เปนบุคคลที่ไดรบัการคัดเลือกจาก
กรรมการบรหิาร หรือจากบุคคลภายนอกกลุม
บรหิาร เพือ่ชวยงานของผูจัดการทั่วไป ตองมี
ความรูความสามารถ ในการบรหิารงานโรงแรม
เชนเดียวกับผูจัดการทั่วไป แตประสบการณใน
การบริหารงานโรงแรมนอยกวาผูจัดการทั่วไป มี
หนาที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการทั่วไป สราง
สัมพันธอันดีระหวางฝายตางๆ  

ผูจัดการประจําฝายตางๆ  
(Department Manager) 

เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และ
ประสบการณในการบรหิารงานในระดับฝาย ซึง่มี
หนาที่ดังน้ี มีความรบัผิดชอบในทรัพยสินของฝาย
ตน ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ภายในฝายของตนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษากบั
พนักงานภายในฝายของตน และรายงานผลการ
ปฏิบัติของฝายที่ตนรบัผิดชอบตอผูบังคับบัญชา 

 



   42 

 

 
 

  กลาวโดยสรุป ในการทํางานโรงแรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานน้ัน
ยอมข้ึนอยูกบัความสามารถในการบริหารจัดการของฝายบริหาร ซึ่งมีองคประกอบคือ ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารช้ันตน ในการบริหารจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรม
ที่ตอเน่ืองประสานงานกันผานระบบการจัดองคการ ผูบริหารมีหนาที่เขามาเปนผูกําหนดกฎเกณฑที่
แนนอนวาจะใชกระบวนการใดในการตัดสินใจดําเนินงานใหสอดรับกับสถานการณตางๆ ซึ่งคํานึงถึง
เปาหมายของงานเปนสําคัญ ดังน้ันผูบริหารงานจึงตองมีความรู ความชํานาญ ประสบการณในการ
ดําเนินงานและนํามาใชบริหารงาน ใหมีความเหมาะสมวาจะใชกลยุทธใดในการดําเนินงาน 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม  
 การศึกษาเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ไดมีการศึกษาและกลาวถึงมาเปนระยะเวลานาน 
การใหคํานิยามหรือความหมายของนวัตกรรมตลอดจนความเขาใจมีความแตกตางกันตามมุมมองของ
นักวิชาการแตละทาน รากศัพทของคําวา นวัตกรรม ( Innovation) มาจากภาษาลาตินวา 
“Innovare” แปลวา ทําสิ่งใหมขึ้นมา (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2550) อยางไรก็ตามเมื่อได
ทบทวนวรรณกรรมการใหความหมายของนวัตกรรมตามมุมมองที่แตกตางกันตามภูมิหลังของ
นักวิชาการแตละทานในการใหความหมายของคําวานวัตกรรม สามารถสรุปไดดังน้ี Gibbons (1997) 
ไดกลาวไววา “นวัตกรรม” ในระดับขององคกรหรือบริษัทน้ัน หมายถึง การนําแนวคิดใหมเขามาสู
บริษัท ไมวาจะเปนทางดานตัวผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหาร
จัดการ การดําเนินงาน ระบบและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท สวน Peter F. Drucker (1985) 
ไดใหนิยาม “นวัตกรรม (Innovation) วาคือ ความพยายามที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงอยางมุงมั่น
และมจีุดหมายภายใต สภาวะเศรษฐกิจขององคกรหรือศักยภาพของสังคม” ในเชิงเศรษฐศาสตรกลาววา 
“การสรางนวัตกรรมนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ันจะตองเพิ่มมูลคา (Value Creation) ทั้งในแงของ
ลูกคาและผูผลิต” ดังน้ันจึงกลาวไดวา “เปาหมายของนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อ
ทําใหสิ่งตางๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน” อีกทั้ง Schilling (2008) ไดใหความหมาย นวัตกรรม 
วาเปนเรื่องของการนําความคิดไปใชในเชิงปฏิบัติ เพื่อใหไดสิ่งใหมหรือกระบวนใหม สวน Smith 
(2002) ใหความหมาย “นวัตกรรม” วาเปนความสําเร็จของการผสมเช่ือมโยงในเรื่องของวัสดุอุปกรณ
และความคิด ใหเปนประโยชนในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่ McKeown (2008) กลาววา 
“นวัตกรรมองคกร” หมายถึง องคกรที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางดานกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อกอใหเกิดสิ่งใหมที่แตกตางและเปนประโยชนขึ้นมา และ Laundy (2006) ไดให
ความหมาย “นวัตกรรมองคกร” วาหมายถึง องคกรที่มีการทําในสิ่งที่แตกตางจากสิ่งเดิมที่มีอยูหรือ
เคยประพฤติปฏิบัติอยู อีกทั้ง OECD (2005) ใหความหมาย “กระบวนการนวัตกรรมองคกร”         
วาหมายถึง การประยุกตใช รวมไปถึงวิธีการจัดสงผลิตภัณฑจนถึงมือผูบริโภคอีกดวย 
 โดยสรุป ความสําคัญของนวัตกรรมมีผลตอการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงแรม ใน
การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกรในดานโครงสราง
การปฏิบัติงานโรงแรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมากอนเพื่อตอบสนองตอบริบทโลกาภิวัตน ที่มี
ความรูและนวัตกรรมเปนปจจยัหลกัในการเพิ่มคุณคา พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ความอยูรอด และสงใหเกิดความสามารถเชิง
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การแขงขันของโรงแรมในตลาดการใหบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเปาหมายของนวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกเพื่อทําใหสิ ่งตางๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  รูปแบบการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงสรางสรรค 
 เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เปนการสรางมูลคาที่เกิดจากความคิดมนุษย
โดยการใชจินตนาการเพือ่ใหเกดิการพัฒนา ถือเปนวิธีการสรางผลิตภัณฑโดยพิจารณาสินทรัพยที่เปน
ตัวเงิน (Capital Assets) เปนเรื่องรอง แตมุงเนนใชสินทรัพยทางความคิด (Intellectual Assets) 
เปนเรื่องหลัก เศรษฐกิจสรางสรรคเปนการผสมผสานระหวางคําสองคํา ไดแกเศรษฐกิจ (Economy) 
ที่หมายถึง ระบบการผลติ แลกเปลี่ยน บริโภคสินคาและบริการ เปนเรื่องของการบริหารจัดการสนอง
ความตองการของคนในสังคมภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และความคิดสรางสรรค (Creativity) 
คือศักยภาพในการสรางสิง่แปลกใหมหลากหลายไปจากเดิม และเปนความสามารถของคนในการนํา
แนวคิดทีม่ีอยูมาผสมผสานกันเพื่อ ใหเกิดรูปแบบใหม ความคิดอาจมาจากโดยคนคนหน่ึงหรือ
มากกวา ทีส่ามารถประดิษฐคิดคนสิง่ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และเปนตนแบบที่ไมเคยมีมากอนหรือ
เรียกวา นวัตกรรม และมีความหมายสําคัญ ความคิดสรางสรรคจึงตองอาศัยของพรสวรรค ทักษะ 
และประสบการณเพื่อใหเกิดการกลั่นกรองออกมาได เมื่อมาประยุกตใชกับเศรษฐกิจแลวทําใหเกิด
การถายทอดความคิดสูผลิตภัณฑหรือแผนการดําเนินงานเปลีย่นจากนามธรรมไปสูสิ่งที่ใชงานไดจริง 
ทําใหเกิดผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา ผลิตภัณฑสรางสรรค (Creative product) และการ
ดําเนินงานสรางสรรค (Creative operation) ทําใหเกิดความแตกตางเปนเอกลักษณเฉพาะและ
กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ (Howkins, 2013) เศรษฐกิจสรางสรรคจึงเปนแนวคิดในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู การศึกษาการสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทาง
ปญญาที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม (ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร, 2553) 
 อยางไรก็ตามสิ่งที่เปนเปาหมายสูงสุดของเศรษฐกิจทุกประเภทก็คือความโดดเดนที่      
ไมสามารถเลียนแบบได และหากสามารถรักษาความแตกตางและเปนสินคาที่ทดแทนไมไดน้ีได
ยาวนานมากเพียงใดก็ย่ิงสรางความเจริญกาวหนารุงเรืองเหนือคูแขงใหกับองคการไดมากเพียงน้ัน
เพราะตนทุนหลักของเศรษฐกิจสรางสรรคน้ันมากจากความคิด จึงตองคิดใหตางและเดนจากคนอื่น
โดยยังคงเอกลักษณและความเปนตัวของตัวเองเอาไว 
      ทั้งน้ีภายในทุกบุคคลน้ันความคิดสรางสรรคยอมเกิดจากองคประกอบ 3 ประการทีท่ํางาน
รวมกัน อันไดแก ความเช่ียวชาญ (Expertise) ในที่น้ีคือความรูในดานเทคนิค ข้ันตอนการปฏิบัติ และ
ภูมิปญญาที่มีอยูด้ังเดิม ตอมาคือทักษะการคิดสรางสรรค (Creative-thinking Skills) เปนการกําหนด
ความยืดหยุนและจินตนาการของคนในการแกปญหา และแรงจูงใจ ซึง่หมายถึงแรงปรารถนาภายในที่
จะมุงแกไขปญหาที่มีอยู นําไปสูการแกไขทีส่รางสรรคมากกวาแรงจูงใจจากภายนอก โดยที่ผูจัดการ
น้ันสามารถมีอิทธิพลตอองคประกอบทั้ง 3 ตัวน้ีได อยางไรก็ตามองคประกอบ 2 ประการแรกน้ันเปน
สิ่งที่ยากจะมีอิทธิพล และใชเวลามากกวาแรงจูงใจ 
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 ในการเกิดความคิดสรางสรรคจําเปนตองมีกระบวนการทางความคิด ซึ่งประกอบไปดวย 
5 ข้ันตอน เปนสวนผสมระหวางความฝนกับการวิเคราะห การหย่ัง รูที่เกิดข้ึนในใจ เรียกวา RIDER 
ประกอบไปดวยข้ันตอนการทบทวนเพื่อดูวามีอะไรทีน่าสนใจ การบมเพาะ ความฝน ความต่ืนเตนจาก
การปลอยใหความคิดลองลอย และการตรวจสอบความเปนไปไดจริงในสิง่ที่คิด จากข้ันตอนที่กลาวมา
น้ีสามารถอธิบายในอีกมุมมองวา การสรางสรรคก็คือการหาสมดุลในการเปดและปดทางความคิดหา
จุดที่เหมาะสมระหวางการขันใหแนนและคลายใหหลวม รวมทั้งการเรงและการผอนผันใหชาลง 
นักสรางสรรคที่มีทักษะจะรูวาเมื่อไรควรกาวตอไป และควรใชเวลาในแตละลําดับข้ันนานเทาใด 
(Howkins, 2013) 
 จากที่กลาวมาน้ี จุดเริ่มตนของการเกิดความคิดสรางสรรคในการจัดการโรงแรมนั้น 
จะตองมีแรงบันดาลใจ มีความมุงหวังที่จะมุงหนาไปยังเปาหมายที่ต้ังเอาไว ดวยการสรรหาวิธีการตางๆ
ผานการคิดวิเคราะห นําไปสูแนวทางในการปฏิบัติแกไข อันกอใหเกิดประสบการณในดานตางๆ เมื่อ
ผานสถานการณหลากหลายรูปแบบก็จะทําใหผูปฏิบัติงานโรงแรมและผูบริหารเขาใจไดวารูปแบบ
ปญหาน้ันๆจะตองใชวิธีการใดในการปฏิบัติจึงจะเปนทางออกที่ดีที่สุด เกิดเปนความเช่ียวชาญที่ชวย
ใหการปฏิบัติงานโรงแรมดวยความราบรืน่ รวมทัง้มีเทคนิคการดําเนินงานจากความรูและประสบการณ 
ที่ไดสัง่สมมา 
 รูปแบบการจัดการสรางสรรคในการบริหารจัดการการสรางสรรคตองเริ่มตนจาก         
การเขาใจเศรษฐศาสตรแหงการสรางสรรคกอนเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคานิยมสองระบบที่         
สอดประสานกัน โดยระบบแรกน้ันอยูบนพื้นฐานของผลิตภัณฑทางกายภาพ เครื่องมือ รูปแบบ และ
วิธีการตางๆทีจ่ับตองไดและมีคุณสมบัติคลายกับวัตถุทางกายภาพทั่วไป สวนอีกระบบหน่ึงน้ันอยูบน
พื้นฐานของทรัพยสินทางปญญาซึ่งจับตองไมไดและมีคุณสมบัติที่แปลกแตกตางออกไป โดย
ความเปนจริงแลว ในประเด็นทีเ่กี่ยวของกับมูลคาทางความสรางสรรคที่ถึงแมจะไมสามารถจับตองไดน้ัน 
ผูบริหารสามารถจัดการควบคุมใหเกิดความสรางสรรคข้ึนภายในองคการได ถึงแมจะไมทราบลวงหนา
วาการดําเนินการใหเกิดความสรางสรรคนี้จะเปนเชนไร เกิดขึ้นเมื่อไหร และเกี่ยวของกับปจจัย
แวดลอมใดบาง ทั้งคน สิ่งของ หรือทรัพยากรที่มีอยูภายใน แตผูบริหารสามารถสรางเงื่อนไขหรือ
บรรยากาศที่จะทําใหความคิดสรางสรรคมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนไดผานนโยบายตางๆ เชน การสราง
แรงจูงใจ การใหรางวัล การจัดสรรทรัพยากรทีก่อใหเกิดคุณคาตอบุคคลทีเ่กี่ยวของ ซึง่แผนงานเหลาน้ี
กอใหเกิดการสรางความแตกตางทีม่ีแนวโนมในเชิงพัฒนาทั้งสิ้น (สมบัติ กุสุมาวล,ี 2558) 
 ในการจัดการความคิดสรางสรรคใหเกิดมูลคาและประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจไดน้ัน 
จําเปนตองพิจารณนาประเด็นตางๆหลายประการ เริ่มจากการการสรางตัวตนข้ึนมา โดยคิดคนกลุม
ความคิดสวนบุคคลทีเ่ปนเอกลักษณและสรางข้ึนมาและบริหารจัดการ สรางแรงกระตุนในการพัฒนา
ตอยอด เรียนรูสิง่ใหมๆอยางตอเน่ืองไมมวัีนหยุดเพือ่ใหเกิดองคความรูทีเ่ปนประโยชน ฝกการคิดนอก
กรอบและมองหาสินทรัพยทางความคิดและพรสวรรคที่ชัดเจนของตนซึ่งจะกลายเปนเอกลักษณที่มี
ความแตกตางไมเหมือนใคร ตองใหความสําคัญกับความคิดเหนือกวาขอมูลตองมีการสรางและขยาย
จินตนาการสรางสรรคของตนเอง พิจารณาถึงสวนไดสวนเสียของทุนทางปญญาที่มี ทําความเขาใจใน
เรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา และกฎหมายสินทรัพยทางปญญาอื่นคุมครองความคิด 
เพราะผูประกอบการธุรกิจในเศรษฐกิจสรางสรรคมักกังวลวาจะสูญเสียความสามารถในการคิด
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สรางสรรคมากกวาการเสียคาใชจายของธุรกิจ สิง่หน่ึงที่สําคัญคือตองเสาะแสวงหาดวยตนเอง เพราะ
ในการคิดสิ่งใหมๆ ข้ึนมาน้ันจะตองเลือกเสนทางและวิธีการเดินเอง เพื่อใหสามารถคิดและเปลี่ยน
วิธีการแกปญหาที่สรางสรรคซึ่งกันและกันโดยมุงหาทางออกเพื่อแกไขปญหาหรือการพัฒนาที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม อีกทั้งยังตองเรียนรูอยางตอเน่ืองไมสิ้นสุด ตองรูจักประยุกตองคความรูเกาที่มี
อยูกับองคความรูสมัยใหมเพื่อนํามาใชประโยชน และสรางสรรคคิดคนสิ่งใหมอยูเสมอ (Howkins, 
2013) 
 ดังน้ัน กลยุทธทีดี่ที่สุดของความกาวหนาในการจัดการโรงแรมเชิงสรางสรรคคือ การคนหา
ความโดดเดนที่ไมสามารถเลียนแบบได เพื่อนํามาพัฒนาตอยอดเปนสินคาสรางสรรค (Creative 
Product) ที่นํามาใหบริการแกลูกคาของโรงแรมแลวยังสามารถสรางรายไดใหกับโรงแรมเพราะ 
ไรคูแขง อีกทั้งยังมีเรื่องตนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตํ่ากวาปรกติ เน่ืองจากเปนสินคาที่คนไทยมี
ความถนัดเช่ียวชาญเปนพืน้ฐานเดิม นําวัตถุดิบตางๆ มาพัฒนาใหเกิดความแตกตาง มีประโยชนในการ
ใหบริการและสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มารับบริการของโรงแรม 

 
6. แนวคิดและทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู  
  ปจจุบันองคการหลายแหงใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนใน
องคการ เชน ผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูข้ึนในองคการ สนับสนุนใหผูบริหารใสใจพัฒนาบุคลากร
ของตนโดยใสเครื่องมือการเรียนรูใหกับพนักงานมากข้ึน มุงหวังที่จะสรางวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนใน
องคการ (Organization Learning : OL) 
  การเรียนรูองคการ (Organization LearningL : OL) หมายถึง กระบวนการทางสังคม       
ที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เนนการเรียนรูรวมกัน แนวคิดการเรียนรูองคการ 
(Organization Learning: OL) เกี่ยวของกับการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานจริง (Action Learning : 
AL) ซึ่งเปนกระบวนการของการรวมกลุมทีม่ีทักษะและประสบการณที่หลากหลายแตกตางกัน ในกลุม
จะรวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนและวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
น้ัน ทั้งน้ีสมาชิกในกลุมตองประชุมรวมกันอีกครั้งเพื่อติดตามผลการนําแผนดังกลาวไปใชแกปญหาจึง
เปนการเรียนรูจากการทําจริง (Learning by Doing) ในที่ทํางาน สวน Dilworth (1998) ไดกลาววา 
การเรียนรูของคนจะเกิดขึ้นโดยมีสมการ L = P+Q+R คือ การเรียน (Learning) เกิดจาก
ความสัมพันธของความรูที่เคยรับรูหรอืเกิดข้ึนมาแลว (Programmed instruction) รวมกับการสอบถาม 
(Questioning) และการคิดไตรตรองสิ่งใหมๆ (Reflection) จะเห็นวากระบวนการของ AL จะเกิดข้ึน
ไดก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารองคกร การผลักดันจากผูบริหารของกลุมงานเพราะ
แนวคิดน้ีตองใชเวลาในชวงระหวางวันทํางานมาพูดคุยตกลงรวมกัน ซึ่งแนวคิดของ AL ถือวาเปน
กระบวนการที่ชวยทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูข้ึนในองคการ (Organization Learning) เน่ืองจาก
เปนแนวคิดที่มุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share)การแสดง ความคิดเห็น (Show) และการ
เรียนรูรวมกัน (Team learning) ของสมาชิกในทีม 
  องคการแหงการเรียนรู หมายถึง วัฒนธรรมที่หลอหลอมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู
ทั่วทั้งองคการ เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ (Learning System) เช่ือมโยงการ
เรียนรูกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งระดับตัวบุคคล ระดับหนวยงาน และระดับองคการ 



   46 

 

 
 

โดยมีเปาหมายหลักคือการเพิ่มผลผลิตและการนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมในการผลิตสินคาและ
บริการใหมๆ และชวยใหองคการปรับตัวไดกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
หัวใจของ Learning Organization คือการมุงมั่นและตกลงรวมกันที่จะแสวงหาและใหขอมูล
ปอนกลับระหวางสมาชิกในทีม ซึ่งการฝกอบรม (Training) เปนเพียงหน่ึงในกลยุทธที่กอใหเกิด
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) ซึ่งแนวคิดของการวิน (Gavin, 1985) 
ไดเสนอวาเปน องคกรที่มีลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหม และการเขาใจในสิ่งตางๆ อยางถองแท และสอดคลองกับ
แนวคิดของมารคอรท (Michaek Marquardt, 1994) กลาววา องคกรที่ซึ่งมีบรรยากาศของการ
เรียนรูรายบุคคลและกลุม ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวยองคการ จากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่ง
เปนผลใหทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมารควอตสนิยามวา 
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและรายกลุม เพื่อให
เกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณและทักษะรวมกัน มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มี
การคิดวิเคราะหเพื่อชวยใหสมาชิกเกิดความเขาใจ สามารถเรียนรู และจัดการใชความรูเปนเครื่องมือ
นําไปสูความสําเร็จควบคูไปกบัการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองคการแหงการเรียนรูมีองคประกอบ       
5 องคประกอบ ไดแก การเรียนรูหรือพลวัตการเรียนรู (learning dynamics) การปรับเปลี่ยน
องคการ (organization transformation) สมาชิกในองคการมีการเสริมความรูแกบุคคล (people 
empowerment) การจัดการความรู (knowledge management) และการนําเทคโนโลยีไปใช 
(technology application) (วินัย แกวนอย, 2555) 
          การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ตองมีการใหความรวมมือในการเปน
นักสอนงานที่ดี เปนพี่เลี้ยงและเปนผูสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานในทีมงานเกิดการเรียนรูอีกทั้งตอง
สรางบรรยากาศของการไววางใจ ยอมรับฟงขอมูลปอนกลับจากหวัหนางาน และยังตองสงเสริมใหเกดิ
การใหขอมูลปอนกลบัระหวางพนักงานดวยกันเอง ทัง้น้ีองคการแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึนในองคการได 
ก็ตอเมื่อพนักงานมีวินัยในการเรียนรู 5 ประการตามแนวคิดของ Peter Senge (1990) ที่ไดกลาวถึง 
วินัย 5 ประการ ที่จะนําไปสูองคการแหงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี ไดแก การใฝเรียนใฝรู (Personal 
Mastery) เปนคุณลักษณะของคนที่มีความมุงมั่น ต้ังใจแสวงหา ความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา (Lifelong 
Learning)  การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา (Mental Models) รูปแบบ ความคิด ความเช่ือ มุมมอง 
ทัศนคติ ที่เกิดข้ึนจากการรับรู การสัมผัส การเรียนรูที่ถูกสั่งสมมา จนเกิดเปนกรอบความคิดของ
แตละบุคคล  การแลกเปลี่ยนวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) สงเสริมใหบุคคลในองคการมีมุมมอง 
ทัศนคติ เปาหมาย และทิศทางการทํางานรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปน
ข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือเพื่อเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในกลุม
รวมกัน เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยและใหขอมูลปอนกลับระหวางสมาชิกในทีม และการคิด
อยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปนข้ันตอนการคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ เรียนรูไดอยางตอเน่ืองเปน
ระบบ สามารถวิเคราะหไดถึงปญหาที่เกิดข้ึน นําไปสูการวางแผนและแนวทางการแกปญหาและสราง
ทางเลือกใหมสําหรับโอกาสใหมๆในอนาคตได (วิจารณ พานิช, 2550) ซึ่งสามารถสรุปไดดังรูปภาพ
ดังน้ี 
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ภาพที่ 6 วินัยในการเรียนรู 5 ประการตามแนวคิดของ Peter Senge (1990) The Fifth Discipline : 

The Art and Practice of the Learning Organization  
ที่มา: ปรบัมาจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการฉบับมาตรฐาน (กรงุเทพฯ: Dimond in Business 
World, 2535). 
 
 ผูวิจัยจงึสรุปไดวา แนวคิดขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 
และการเรียนรูองคการ (Organization Learning : OL) ไมสามารถแยกจากกันได เพราะหาก
องคการตองการมีการเรียรูและจําเปนตองสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูรวมกันใหเกิดข้ึน เพราะ
เปาหมายสงูสุดที่เปนจุดรวมกันขององคการแหงการเรียนรู และการเรียนรูองคการก็คือการสราง
ผลงาน (Performance) ใหเกิดข้ึนทั้งในระดับพนักงาน หนวยงาน และองคกร เพราะในการทีจ่ะ
ปรับเปลี่ยนองคการสูความเปน “องคการแหงการเรียนรู” การปฏิบัติงานโรงแรมจําเปนตองคํานึงถึง
เปาหมายและภาระหนาที่ขององคการเปนหลักวิเคราะห หาปญหาที่แทจริงของการปฏิบัติงาน ซึง่
วิธีการวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาไดกลาวมาแลว อีกทั้งตองพจิารณาถึงปจจัยของ แตละ
องคการเปนหลกั โดยวิธีการที่ใชไดผลดีในองคการหน่ึง ๆ อาจใชไมไดในอีกองคการหน่ึง ดังน้ันแตละ
โรงแรมจะปรับตัวอยางไร ดวยวิธีการใด ใหปรับตัวเขากับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงเพือ่ทีจ่ะทํา
โรงแรมสามารถอยูรอดและเจรญิเติบโตและมีประสทิธิภาพในการดําเนินการสงูสุด 
 
7. แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) น้ันไดมีบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตางก็มคีวามคิดเห็นและใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่แตกตางกันไป  ไดแก 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2546) ไดใหนิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) วา 
เปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ นอกจากน้ี วรรณา วงษวานิช 
(2546) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การทองเที่ยวพักผอนไปทามกลาง

องคการแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) 

การคิดอยางเปนระบบ 
(Systems Thinking) 

 

การใฝเรียนใฝรู(Personal 
Mastery) 

การพัฒนากรอบแหงภมูิปญญา 
(Mental Models) 

การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน 

(Shared Vision) 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี 
(Team Learning) 
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ธรรมชาติ เรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดและเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง จิตใจสด
ช่ืนแจมใสควบคูไปกับการทองเที่ยว เห็นวัฒนธรรมทองถ่ิน และนําสิ่งที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึน สวนใหญนิยมเดินทางไปพักผอนยังตางจังหวัด ซึ่งปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบของศูนย
สุขภาพ โดยมีหลักสําคัญ คือ สถานที่น้ันควรจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม รมรื่น สะอาด ปราศจาก
มลพิษตางๆ มีสิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย มีบุคลากรที่มีความรูทางดานสุขภาพ อนามัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่พรอมจะชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา มีระบบการจัดการดานการ
ออกกําลังกายและสันทนาการที่ถูกตองและปลอดภัย โดยจัดแบงเวลาใหเหมาะสม มีกิจกรรมที่สงผล
ตอการพัฒนาสุขภาพทางดานรางกาย และจิตใจ มีแพทยและพยาบาลคอยดูแล และพรอมที่จะ
ปฏิบัติการไดทันที นักทองเที่ยวไดรับประโยชน ความรูประสบการณดานตาง ๆ ความประทับใจ 
พรอมที่จะกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสืบตอไป 
   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558) ไดแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตาม
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของนักทองเที่ยวได 2 ประเภท ไดแก การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 
(Health promotion tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยว        
ที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ 
โดยแบงเวลาจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางถูกวิธีในที่พักแรม เชน 
การนวดแผนไทย การอบ/ประคบสมุนไพร การใชวิธีสุวคนธบําบัด การอาบนํ้าแรหรือ นํ้าพุรอน 
การฝกการบริหารทาฤๅษีดัดตน การฝกสมาธิตามแนวพุทธศาสน เปนตน ซึ่งนับเปนการทองเที่ยวที่
สรางจิตสํานึกตอการสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไปในตัว นอกจากนี้ยังมีการทองเที ่ยวเชิงรักษาและฟนฟูสุขภาพ (Health healing 
tourism) ซึ่งหมายถึง การเดินทางทองเทีย่วเพื่อเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเทีย่ว
ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึง
จากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพตรวจรางกายและรักษาโรค ทําฟนและ
รักษาสุขภาพฟน การผาตัดเสริมความงาม การผาตัดแปลงเพศ ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่มุงประโยชนตอ
การรักษาฟนฟูสุขภาพของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ 
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (Spa) เปนสิ่งที่เช่ือโยงกันอยางใกลชิด สปาเปนสวน
หน่ึงของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพเนนการเดินทางโดยมีวัตถุประสงคที่จะไป
พักผอนหยอนใจหรือเยียวยารักษาสุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถเลือกกิจกรรมได
หลากหลายประเภทแตการเดินทางทองเที่ยวไปพักผอนในสปาเปนการผอนคลายความตึงเครียดโดย
เนนการบริการใชนํ้าในการบําบัด รักษาบรรเทาความเมื่อยลา เชน การแชนํ้าแร อางจากุชช่ีที่มีนํ้าอุน
ผสมสมุนไพร นํ้านม นํ้าผึ้ง นํ้ามันหอมระเหย หรือสวนผสมอื่นๆ  เพื่อใหกลิ่นหอมบําบัดความ
ความเครียด (Aromatherapy) และชวยประทินผิว การอบไอนํ้า (Sauna) เพื่อขับเหงื่อใหสารพิษถูก
ขับออกมา การแชตัวในสระนํ้าเย็นจัด (Thermal Water) หรือการใชนํ้าเพื่อนวดกระตุนรางกาย สปา
เปนผลิตภัณฑหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนรูปแบบของกิจกรรมซึ่งเปนที่รูจักดีที่สุดของ      
การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เปนสถานที่ซึ่งทุมเทการบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพโดยรวมใหดีทั้ง
กาย ใจและจิตวิญญาณดวยการใชนํ้าเปนหลัก (Smith and Puczko, 2009) 



   49 

 

 
 

 นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง  นักทองเที่ยวที่ใหความสาํคัญกบัสขุภาพรางกายเปนหลัก 
รวมไปถึงความสุขทางจิตใจที่ไดรับยามพักผอนหรือรับบริการจากสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพหรือ
โรงแรมอีกดวย นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพคาดหวังที่จะไดรับการบําบัด ฟนฟูสุขภาพรางกาย หรือความ
สดช่ืนทางจิตไมวาจากการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับบริการนวด สปา อบไอนํ้า 
รวมไปถึงกิจกรรมตางๆเชน การปนจักรยาน การวายนํ้า โยคะ ฟตเนส ซึ่งการออกกําลังกายแตละ
ชนิดจะตองมีความเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของนักทองเที่ยวคนน้ันๆ ดังน้ันบุคลากรของ
โรงแรมตองมีความรู ความชํานาญในการใหบริการนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนอยางดีเพื่อสราง
ความประทับใจและกลับมาใชบริการของโรงแรมในโอกาสตอไป 
  ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมักพบในกลุมผูรักสุขภาพเปนหลัก 
เน่ืองจาก แนวโนมการเพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําใหความตองการบริการดานสุขภาพ
เพิ่มข้ึน สภาพการดํารงชีวิตในสังคมเมอืงที่เต็มไปดวยการแขงขันกอใหเกิดความเครียดและโรคภัยตางๆ 
ตามมา เปนโอกาสในการขยายตัวของบริการสงเสริมสุขภาพ และการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 สนับสนุนการเติบโตของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน ดังน้ันการใหบริการทองเที่ยว
สําหรับกลุมผูรักสุขภาพจึงตองมุงสูการเปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน 
ผานมาตรการยกระดับเปนศูนยกลางการดูแลสุขภาพของกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนา ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของตลาด พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว โดยเพิ่มรูปแบบการใหบริการแก
นักทองเที่ยวเสริมสรางศักยภาพสถานใหบริการเชิงสุขภาพและบุคลากรภาคบริการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว สรางและผลักดันมาตรการจูงใจและ
สิทธิประโยชนที่เอื้อตอการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการพํานักระยะยาวของกลุมนักทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
 
8. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานโรงแรม 

 8.1 ความหมายของมาตรฐาน  
  องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ( International Organization for  

Standard : ISO) ไดนิยามคําวา การทํามาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวาง
ขอกําหนดเกี่ยวเน่ืองกับปญหาสําคัญที่อยูหรือที่จะเกิดข้ึน เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่มีใชกันทั่วไปจน
เปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุง
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหคํานิยาม “มาตรฐาน”หมายถึง 
สิ่งที่ถือเอาเปนเกณฑที่รองรับกันทั่ว ไป เชน เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบ
กําหนดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เชน มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือน้ียังไมเขามาตรฐานสรุป
ไดวา มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกันและไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับทั่วไป เอกสารดังกลาววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือ
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ลักษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลที่เกิดข้ึนของกิจกรรมน้ัน ๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่ใชกันทั่วไปจนเปน
ปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอตกลงทีว่างไว 

 8.2 หลักการเบ้ืองตนของมาตรฐาน 
  หลักการเบื้องตนของมาตรฐาน มีดังตอไปน้ี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย, สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2547) 1. การมาตรฐานเปน
ความพยายามทําสิ ่งตาง ๆ ใหงายขึ้น อันเปนผลมาจากการพยายามอยางมีเหตุผลของสังคม      
การพยายามที่จะลดแบบและขนาดของสิ่งตาง ๆ และมุงทีจ่ะปองกันความยุงยากซับซอนที่ไมจําเปน
ในอนาคตอีกดวย 2. การจะไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ควรมีพื้นฐานมา
จากการประชุมตกลงกันของกลุมตาง ๆ ทีเกี่ยวของและตองมีการลงมติเปนเอกฉันท 3. ควรมี
การสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานที่จัดทําข้ึนมาใชอยางกวางขวาง โดยการเสียสละผลประโยชนสวนตน
เพื่อสวนรวม 4. การกําหนดมาตรฐานแตละประเภทควรมีการพิจารณามาตรฐานน้ันอยางรอบคอบ
และรอบดานและทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง เพือใหเกิดความแมนยํา ความถูกตองของมาตรฐาน 5. มาตรฐาน
ควรมีการปรับปรงุแกไขในระยะเวลาที่สมควร ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมเฉพาะตัวโดยทั่วไปควรมีการตรวจสอบ
ทุก 5 ป และมีการปรับปรุงแกไขภายใน 10 ป 6. การกําหนดมาตรฐานระดับชาติ จะตองมีกฎหมาย
บังคับและในการนํามาตรฐานไปใช จะตองพิจารณาถึงธรรมชาติของการมาตรฐาน กฎหมาย และ
เงื่อนไขตาง ๆ ของบุคคลในสังคม 

 8.3 ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐาน (Aims of Standardization) 
  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย (2547) ไดกําหนดความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐานที่สําคัญไว
ดังน้ี 

  ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐานในแตละระดับ จะมีความมุงหมายที่แตกตาง
กันออกไป แตโดยทั่วๆ ไปแลวสามารถรวบรวมความมุงหมายทีส่าํคัญเขาดวยกันได 3 จุดมุงหมาย คือ 
1. เพื่อใหเกิดความประหยัดในทางเศรษฐกิจ (Overall Economy) หมายถึง การประหยัดกําลังคน 
วัสดุ และเครือ่งจักร อํานาจและพลังงาน และยังหมายถึงการประหยัดของผูผลิตและผูบริโภคอีกดวย 
2. เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบรโิภค (Protection of Consumer’s Interests) หมายถึง การให
ความคุมครองคุณภาพของสินคาและบริการ 3. เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ 
(Safety and Protection of Health and Life) จะเปนเรือ่งเดียวกับการใชสินคาหรือวัสดุโดยทัวๆ ไป 
หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เชน มาตรฐานในการกําหนดความไมบริสุทธ์ิในการบริโภค 
มาตรฐานในการเก็บรักษาวัตถุกัมมันตภาพรังส ี 

  ปจจุบันการกําหนดมาตรฐานไดพัฒนามากข้ึน โดยในชวงแรกๆ จะเปนการกําหนด
มาตรฐานในการพัฒนาการผลิตดานเศรษฐกิจ เพื่อคุมครองคุณภาพของสินคาและบริการรวมถึง        
การสรางหลักประกันใหผูบริโภคมีความคุมคา คุมประโยชนตอสินคาและบริการ ตอมามีการพัฒนา
มาตรฐานมาสูดานสังคมเพือ่เปนการสงเสริม พัฒนาใหเกิดการมีคุณภาพชีวิตทีดี่ การสรางความมัน่คง
ของมนุษยในระยะยาว 
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 8.4 ขอบเขตของการกําหนดมาตรฐาน (Field of Standardization) 
  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย (2557) ไดกลาวถึงขอบเขตของการกําหนดมาตรฐานซึง่ครอบคลมุถึง
ระดับ (Level) สาขา (Subject) และขอกําหนดทีเ่กี่ยวของกับเรื่องน้ันๆ (Aspect) ปจจุบันมาตรฐาน
ที่ใชไดรับผลกระทบจากกระแสของโลกไรพรมแดน มาตรฐานจึงมีขอบเขตที่กวางขวาง มีลักษณะที่
เปนสากลมากขึ้น ดังตอไปนี้ 1. มาตรฐานระหวางประเทศ ( International Standards) เปน
มาตรฐานทีไ่ดจากขอตกลงรวมกันของประเทศสมาชิกตาง ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน เชน มาตรฐาน
ระหวางประเทศขององคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization – ISO) 2. มาตรฐานระดับภูมิภาค (Regional Standards) เปนมาตรฐานที่เกิดข้ึน
จากการประชุมปรึกษาหารือระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน แลวกําหนดขอตกลงรวมกัน 
สวนมากจะเปนการปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกัน       
3. มาตรฐานระดับประเทศ (Nation Standards) เปนมาตรฐานที่ไดจากประชุมหารือ เพื่อหา
ขอตกลงรวมกันของผูที่เกี่ยวของหลายฝายในชาติ โดยมีหนวยงานมาตรฐานของชาติน้ันๆ เปน
ศูนยกลางซึ่งหนวยงานมาตรฐานของชาติน้ีอาจเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได 4. มาตรฐาน
ระดับสมาคม (Association Standards) เปนมาตรฐานที่กําหนดข้ึนจากกลุมบริษัท หรือกลุมบุคคล 
ที่อยูในวงการคาเดียวกัน หรือเกิดจากขอตกลงของกลุมบริษัท หรือโรงงานที่มีกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมเปนอยางเดียวกัน หรือมีการผลิตของชนิดเดียวกัน เชน กลุมผูผลิต ช้ินสวนรถยนต 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 5. มาตรฐานระดับบริษัท (Company Standards) เปน
มาตรฐานทีเ่กิดข้ึนจากการกําหนดข้ึน โดยการตกลงรวมกันของแผนกบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางใน
การออกแบบการผลิตการซื้อขาย ฯลฯ 6. มาตรฐานระดับบุคคล ( Individual Standards) เปน
มาตรฐานที่กําหนดข้ึนโดยที่ตองการใหแตละบุคคล รวมถึงการกําหนดโดยแตละหนวยงานเพื่อให
เปนไปตามความประสงคของแตละคนหรือแตละหนวยงาน เชน ขอกําหนดการทําเฟอรนิเจอรแตละช้ิน 
การออกแบบบานแตละหลัง เข่ือนแตละแหง การสรางสะพาน ฯลฯ 

 8.5 ขอกําหนดของมาตรฐาน (Standardization Aspect) 
  ขอกําหนดในมาตรฐาน หมายถึง รายละเอียดภายใตขอกําหนดแตละขอในมาตรฐาน

เรื่องใดเรื่องหน่ึง ตัวอยางเชน มาตรฐานของการพัฒนาการจัดการของผูประกอบการ โดยมี
องคประกอบที่ตองพิจารณา ไดแก ความหมายของคําตางๆ ที่ใชมาตรฐาน (บทนิยาม) ขอกําหนด
เกี่ยวกับขนาด รูปราง ช้ันคุณภาพ หรือ Parameter ที่ออกแบบเพื่อสนองความตองการของผูใชให
มากที่สุด และจะตองทําใหเกิดความประหยัดมากที่สุดดวย รายละเอียดการทําหรือโครงสราง 
คุณลักษณะทีต่องการดานคุณภาพ สวนประกอบหรือสมรรถนะของการมาตรฐานเปนเครื่องมือไปสู
เปาหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชน อันจะนําไปสูการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 
นอกจากน้ียังมีวิธีการซักตัวอยางเพือ่นําไปตรวจสอบเพื่อหาหรือติดตามผลวามาตรฐานน้ันเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดในแตละรายการหรือไม โดยการตรวจสอบจากตัวอยางหรือผูที่เกี่ยวของ วิธีการ
ทดสอบหรือวิเคราะหเพื่อประเมินคุณลักษณะขององคประกอบหลายดานที่ใชตัวใดตัวหน่ึงตาม
รายการทดสอบหรือวิเคราะห วิธีการกําหนดข้ันคุณภาพและการใหคําจํากัดความของแตละช้ัน
คุณภาพ เชน วิธีการดําเนินงาน ผลประกอบการ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ รวมทั้ง
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ การสงเสริม การเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนา
ศักยภาพใหสูงข้ึน 

 8.6 ประโยชนของมาตรฐาน (Benefits of Standardization) 
  ประโยชนของการสรางมาตรฐานทีเ่หน็ไดในการพัฒนาการจัดการคือ เพือ่สรางใหเกดิ

ความเขาใจทีต่รงกันระหวางผูดําเนินการ เปนแนวทางในการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ 
กรรมวิธีการผลิต และการบริหารตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว นอกจากน้ีการสรางมาตรฐานยังทําเพื่อ
ปองกันไมใหมีอุปสรรคในทางการคาและเกิดความยุติธรรม ชวยสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในการ
ซื้อขาย ในการแขงขันทางการคา เพราะขอกําหนดมาตรฐานจะทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพ
แนนอน และเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในทางเทคโนโลยี การพัฒนาบริการใหมีคุณภาพ
ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ 

 ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา มาตรฐานเปนหลักเกณฑที่มีใชกันทั่วไป มีความมุงหมายให
บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว เพื่อใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานตามที่องคกรกําหนดในการใหบริการ 

 
9. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) น้ี 
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) เปนการผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน โดยมีความเช่ือพื้นฐานของอนาคตนิยม
(Futurism) จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต (Futures Research) เทคนิคเดลฟาย และ EFR 
จุดมุงหมายหลักมิใชอยูที่การทํานายที่ถูกตองแตอยูที่การสํารวจและศึกษาแนวโนมที่เปนไปไดหรือ
นาจะเปนเรื่องที่ศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค เพื่อที่จะหาทาง
ทําใหแนวโนมที่พึงประสงคน้ันเกิดข้ึนและปองกัน หรือขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือ
หาทางที่จะเผชิญกบัแนวโนมทีไ่มพึงประสงคน้ันอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากวามันจะเกิดข้ึนจริงอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดดังน้ันขอมูลที่ดจากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชนโดยตรงตอการวางแผน การกําหนด
นโยบายการตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ที่จะ
นําไปสูการสรางอนาคตที่พึงประสงค และปองกันหรือขจัดอนาคตที่ไมพึงประสงค เทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เดลฟายเปนเทคนิคการทํานายที่พัฒนาข้ึนโดย Helmer, 
Dalkey และ Rescher ในปจจุบันเดลฟายเปนเทคนิคการทํานายที่ไดรับความนิยมอยางมากในเกือบ
ทุกวงการไมวาดานธุรกิจ การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุขการศึกษาและดานอืน่ๆ  

 เดลฟายเทคนิคยังถือเปนการสื่อสารระหวางกลุมผูเช่ียวชาญ ชวยใหผูเช่ียวชาญแตละคน
ไดรับขาวสารและแลกเปลีย่นความเช่ียวชาญระหวางกันโดยไมมีการเผชิญหนาโดยตรง เชนเดียวกับ
การระดมสมองหรือการประชุมกลุมแบบอื่นๆ เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญอยาง
เปนระบบ โดยการขอใหผูเช่ียวชาญแตละคนคาดการณวาแนวโนมหรือเหตุการณแตละอยางจะ
เกิดข้ึนเมื่อใด หรือคาดการณวาภายในเวลาที่กําหนด เชน อีก 10 ป ขางหนาจะมีเหตุการณหรือ
แนวโนมใดเกีย่วกับธุรกิจโรงแรมจะเกิดขึ้นบาง หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
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แลวปอนผลการวิเคราะหกลับไปใหผูเช่ียวชาญแตละคนพิจารณาคําตอบเดิมของตนเองเทียบกับของ
กลุม แลวคาดการณหรือตอบตามรูปแบบที่ผูวิจัยกําหนดอีกครัง้หน่ึง ผูวิจัยจะนําคําตอบไปวิเคราะห
ใหมอีกครั้ง แลวปอนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหกลับไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาจนกวาจะไดคําตอบที่
เปนฉันทามติ (Consensus) ของกลุมผูเช่ียวชาญ จุดมุงหมายของการทําซ้ําดังกลาว มีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะกรองความเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญน้ันเอง 

 ทั้งน้ีสามารถสรุปข้ันตอนหลักของการวิจัยแบบเดลฟายเทคนิคไดดังน้ี เริ่มจากผูวิจัย
กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ (Panel Experts) โดยตองหาวิธีและการคัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญ ที่มีความรู
ความสามารถและความชํานาญในเรือ่งทีจ่ะศึกษา โดยปกติจะมีประมาณต้ังแตสิบกวาคนข้ึนไปอาจถึงรอย 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจุดมุงหมายการวิจัย ความซับซอนของเรือ่งที่ตองการศึกษา เวลา และงบประมาณ การ
กําหนดประเด็นแนวโนมและสรางเครือ่งมือสําหรับการวิจยั โดยทั่วไปมักจะอยูในรูปของแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ทําเดลฟายรอบที่หน่ึง โดยการสงแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ
หรือสัมภาษณ หรือการประชุมทางไกล รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดในรอบที่หน่ึง ทําเดลฟาย
รอบที่สอง โดยรอบน้ีผูเช่ียวชาญแตละทานจะไดรับขอมลูปอนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) 
ที่เปนของกลุมโดยสวนรวม เชน คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล
(Interquartile Range) ของกลุม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเองแลวขอใหผูเช่ียวชาญแตละคน
พิจารณาตอบใหม ทําเดลฟายรอบทีส่าม รอบทีส่ี่ สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโนมที่มีฉันทามติ
ตามเกณฑที่ต้ังไวแลวอภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) พัฒนามาจากระเบยีบวิธีวิจัย
ทางมานุษยวิทยาที่เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Research หรือ Ethnography) 
EFR โดยพยายามดึงภาพอนาคต ความเช่ือ คานิยม ที่มีความเกี่ยวพันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา โดยคําถามสําหรับการสัมภาษณมี
เอกลักษณเฉพาะ คือเปนการสมัภาษณแบบปลายเปดและไมถามช้ีนํา (Non-directive, open-ended) 
โดยที่ผูวิจัยมีหัวขอหรือประเด็นคําถามเตรียมไวสําหรับการสัมภาษณ หลักในการสัมภาษณแบบ EFR 
น้ี ถือวาผูใหสัมภาษณเปนผูควบคุมการสัมภาษณและมีอิสระในการใหสัมภาษณอยางเต็มที่ ลักษณะ
เดนของการสัมภาษณแบบ EFR ที่แตกตางไปจากการสัมภาษณแบบอื่น คือ จะมีการสัมภาษณแบง
ออกเปนชวงๆ โดยอาจจะแบงตามหัวขอทีส่มัภาษณหรอืตามชวงเวลาทีเ่หมาะสม เชน ทุกๆ ประมาณ 
10 นาที ผูสัมภาษณจะสรุปการสัมภาษณจากบันทึกที่จดไวหรือจากเทปบันทึกเสียงใหผูสัมภาษณฟง 
และขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขคําสัมภาษณได กระบวนการเชนน้ี เรียกวา
เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) โดยผูวิจัยกระทําซ้ําจนจบ        
การสัมภาษณเพื่อเปนการยืนยันความเช่ือมั่น ของขอมูลที่ไดมา วามีความนาเช่ือถือทั้งในดานของ
ความตรง (Validity) และความเทีย่ง (Reliability) ของขอมูล (Textor, 1979) 

 โดยทั่วไปวิธีการสัมภาษณแบบ EFR นี้ประกอบดวยภาพอนาคตที่เปนทางเลือก 
(Alternative) 3 ภาพ และเรียงลําดับกันไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) 
อนาคตภาพทางราย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด 
(Most-Probable Scenario) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพน้ี จะประกอบไปดวยแนวโนมในอนาคตที่ผูให
สัมภาษณคาดวามีโอกาสเกิดข้ึน ดวยเหตุน้ีจึงมีการใชคําวา Realistic กํากับไวทั้งในอนาคตภาพทางดี
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และอนาคตภาพทางราย เมือ่สัมภาษณครบทั้ง 3 ภาพตามข้ันตอนเสร็จแลว ผูสัมภาษณอาจจะสรุป
การสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณฟงทั้งหมดอีกครัง้หน่ึง และขอใหผูสมัภาษณปรับปรงุเปลี่ยนแปลงแกไข 
และหรือเพิ่มเติมคําสัมภาษณอีก หรืออาจจะนําผลการสัมภาษณที่จดบันทึกไวหรืออัดเทปไวกลับไป
เรียบเรียงใหม แลวสงผลการสมัภาษณทีเ่รยีบเรียงแลว (Protocol) ไปใหผูใหสัมภาษณอานและตรวจ
แกไขเปนการสวนตัวก็ได หลังจากน้ันจึงนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อจะหาฉันทามติระหวาง
กลุมผูใหสัมภาษณ แลวนําแนวโนมทีม่ีฉันทามติมาเขียนเปนอนาคตภาพ ซึง่เปนผลการวิจัย 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตทีต่อบสนองจุดมุงหมายและความ
เช่ือพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากทีสุ่ดวิธีหน่ึงในปจจุบัน เปนเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเดนหรือ
ขอดีของเทคนิค EFR และ Delphi เขาดวยกัน การรวมขอดีทั้งสองเทคนิคชวยแกจุดออนของแตละ
เทคนิคไดเปนอยางดี โดยหลักการเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR เปนการผสมผสานระหวางเทคนิค
การวิจัยแบบ EFR และ Delphi เขาดัวยกัน ในสวนของข้ันตอนตางๆ EDFR มีลักษณะคลายกับเดลฟาย 
โดยทําการปรับปรงุวิธีการใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมมากข้ึน โดยในรอบแรกของการวิจัยอนาคต
จะใชการสัมภาษณแบบ EFR หลังจากการสัมภาษณในรอบแรก ผูวิจัยจึงนําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะห
และสังเคราะหแลวสรางเปนเครือ่งมือ ซึง่จะมีลักษณะเปนแบบสอบถามนําไปใหผูเช่ียวชาญตอบคําถาม
ตามรูปแบบของเดลฟายเทคนิค เพื่อที่จะกรองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคนเพื่อหาฉันทามติ 
ซึ่งกระบวนการน้ีจะทาํ 2-3 รอบ จากน้ันจึงนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมที่มีความเปนไปได
และมีความสอดคลองของความคิดเห็นระหวางผูเช่ียวชาญแตละคนเพื่อสรุปเขียนเปนภาพอนาคต 
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) 
 สรุปข้ันตอนหลักของการวิจัยแบบ EDFR เริ่มจากการกําหนดและเตรียมตัวกลุม
ผูเช่ียวชาญ ข้ันน้ีนับวาสําคัญและจําเปนมาก การที่ไดกลุมผูเชี่ยวชาญที่เช่ียวชาญจริงๆ จะทําให
ผลการวิจัยนาเช่ือถือมากข้ึน สวนการเตรียมตัวกลุมผูเ ชี่ยวชาญก็มีความจําเปนเชนกัน เพราะ
ผูเช่ียวชาญอาจมองไมเห็นความสาํคัญของการวิจัยลกัษณะน้ีหรอือาจไมมีเวลาใหผูวิจัยไดเต็มที ่ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงจําเปนตองติดตอกับผูเช่ียวชาญเปนการสวนตัว อธิบายถึงจุดมุงหมาย ข้ันตอนและวิธีการตางๆ 
ของการวิจัย อีกทั้งเวลาที่ตองใชในการดําเนินการวิจัยโดยประมาณ รวมไปถึงประโยชนของการวิจัย 
ยํ้าถึงความจําเปนและความสาํคัญของการใชผูเช่ียวชาญ แลวจึงขอความรวมมือ ถาไมไดรับความรวมมือ 
ผูวิจัยก็จําเปนตองไปหาผูเช่ียวชาญคนตอไป แตถาไดรับความรวมมือจึงขอนัดวันและเวลาสําหรับ     
ทําการสัมภาษณ ซึ่งการเตรียมผูเช่ียวชาญเปนการทําใหผูเช่ียวชาญไดมีเวลาเตรียมตัว จัดระบบและ
เตรียมขอมูลความคิดลวงหนา ชวยใหผูวิจัยไดขอมูลที่นาเช่ือถือเพิ่มข้ึนสําหรับการสัมภาษณ (EDFR 
รอบที่หน่ึง) เปนการสัมภาษณที่มีลักษณะและขั้นตอนคลายกับ EFR แต EDFR มีความยืดหยุน
มากกวา กลาวคือ ผูวิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณทีจ่ะสนองตอบตอจุดมุงหมาย งบประมาณ 
เวลา และสถานการณของการวิจัยได ทั้งน้ีผูวิจัยอาจยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก อนาคต
ภาพทางดี อนาคตภาพทางราย และ อนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ตามลําดับ หรืออาจจะ
เลือกสัมภาษณเฉพาะแนวโนมที่ผูเช่ียวชาญคาดวาจะเปนไปได และนาจะเปน โดยไมคํานึงถึงวา
แนวโนมเหลาน้ันจะเปนไปในทางดีหรือราย เพราะในการทํา EDFR รอบที่สองและสาม ถาหากผูวิจัย
มีความสนใจสามารถแบงการศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 แบบได EFR ผูวิจัยสามารถทําไดโดยการออก
แบบสอบถามที่จะชวยใหไดอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอยางเปนระบบจากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดจากการ
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สัมภาษณผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรางเปนเครื่องมือสําหรับทําเดลฟายเทคนิค 
(ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554) 
 9.1 ขอพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง EDFR กับ Delphi 

   ประการแรกการวิจัยอนาคต EDFR ตางจากเดลฟายเทคนิค Delphi ในรอบแรกของ
การวิจัยน้ัน EDFR ใชการสัมภาษณแบบ EFR ซึ่งโดยวิธีการนี้จะชวยใหผูวิจัยไดแนวโนมที่มี       
ความเปนไปไดมากที่สุดและทุกแนวโนมจะนําไปศึกษาตอในรอบที่สองและสาม การกระทําเชนน้ีเปน
การเคารพใหความเช่ือมั่นในความเช่ียวชาญของผูเช่ียวชาญอยางแทจริง 
  ประการที่สอง การวิจัยแบบเดลฟายตามรูปแบบเดิม มีการเริ่มตนดวยการใช
แบบสอบถามและมีคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งเปนคําถามการวิจัยที่ผูวิจัยสรางข้ึนใน
การเก็บขอมูลรอบแรก วิธีการน้ีอาจประเมินไดวาเปนการดูถูกดูแคลน (Underestimate) ความเช่ียวชาญ
ของกลุมประชากรที่ไปทําการสัมภาษณ เน่ืองจากเปนการจํากัดขอมูลทีค่วรจะไดจากกลุมผูเช่ียวชาญ 
โดยผูวิจัยกําหนดกรอบความคิดของผูเชี่ยวชาญตัวอยางเชน ถาผูวิจัยสนใจจะศึกษาแนวโนม         
การทองเที่ยวไทยในอนาคตอีก 10 ป ขางหนา ผูวิจัยตองออกแบบสรางแบบสอบถามที่ครอบคลุม
แนวโนมเฉพาะที่ผูวิจัยคิดวาเกี่ยวของและสําคัญ การกระทําดังกลาวอาจทําใหผูวิจัยละเลยแนวโนม
และประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่ผูวิจ ัยคาดไมถึงหรือไมทราบไป แมวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปน
แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบปลายเปด ผูเช่ียวชาญอาจไมตอบคําถามเนื่องจากความไมตองการ
เขียนหรือถูกชักนําใหคิดเฉพาะเรื่องที่ถูกถามในแบบสอบถามทาํใหลมืเลอืนประเด็นทีน่าสนใจไป หาก
มีการสัมภาษณในรอบแรกผูวิจัยก็จะไดแนวโนมและประเด็นที่สอดคลองมากที่สุด เปนการตอบสนอง
วัตถุประสงคของการวิจัยอนาคตไดดีกวา และมากไปกวาน้ันแนวโนมทุกแนวโนมยังไดรับการพิจารณา
จากกลุมผูเช่ียวชาญอีกใน EDFR รอบที่สอง และสามเทคนิค EDFR จึงนาจะเปนวิธีวิจัยที่ไดแนวโนม
อยางครอบคลุม เปนระบบและนาเช่ือถือมากกวาเดลฟาย 
  ขอพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง EDFR กับ EFR 

 ประการแรกการวิจัยอนาคต EDFR ตางจากการวิจัย EFR ที่ระเบียบวิธีวิจัย กลาวคือ
การวิจัยแบบ EFR ใชการสัมภาษณรอบเดียวสวนการวิจัยอนาคต EDFR ใชการสัมภาษณรอบแรก
แลวตามดวยเดลฟายในรอบทีส่อง สาม ฯลฯ วิธีการของ EDFR จึงทําใหมีระบบการไดมาของขอมูล
ปนที่นาเช่ือถือมากกวา 
  ประการที่สอง ผลสรุปของการวิจัยแบบ EFR คือ อนาคตภาพที่ไดจากการสัมภาษณ
เพียงรอบเดียว โดยเลือกเอาแนวโนมที่มีฉันทามติระหวางผูใหสัมภาษณ จุดออนของวิธีน้ีคือการขาด
ระบบที่นาเช่ือถือในการพิจารณาแนวโนมที่มีฉันทามติ และโดยระเบียบวิธีเองอาจทําใหแนวโนมที่
สําคัญตองหลุดไปเพราะเปนไปไดที่วามีผูเช่ียวชาญเพียงคนเดียวทีพู่ดถึงแนวโนมเหลาน้ัน ผูเช่ียวชาญ
คนอืน่ ตลอดจนผูวิจยัก็อาจลืม นึกไมถึงหรือไมรู จึงไมไดพูดถึงแนวโนมเหลาน้ัน แนวโนมเหลาน้ันจึง
หลุดออกไปจากผลการวิจัยเพราะไมมีฉันทามติ สวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR จะมีแนวโนมที่ได
จากการสัมภาษณในรอบแรก ปอนกลับไปใหผูเช่ียวชาญทุกคนพิจารณาอีกในการทําเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย ทําใหทุกแนวโนมไดรับการพิจารณาอยางเปนระบบเทาเทียมกัน ผลสรุปที่ไดจากการ
วิจัยอนาคตแบบ EDFR จึงเปนระบบและไดแนวความคิดครอบคลุมและนาเช่ือถือมากกวา EFR 
การประยุกต EDFR ถึงแมวา EDFR จะเปนเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อการวิจัยอนาคตก็ตาม 
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แตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนําไปใชวิจัย ในทํานองเดียวกับ
การวิจัยรูปแบบอื่นๆ ที่มีอยูไดเชนการวิจัยเพือ่สํารวจความคิดเห็น สํารวจปญหา วิจัยเพื่อหารูปแบบ
สําหรับการกําหนดนโยบาย ในการกําหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแกปญหา และเพื่อการตัดสินใจ จะ
เห็นไดวาในปจจุบัน ไดมกีารนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตางๆ ไปใชในวงการธุรกิจและองคการตางๆ 
มากมายทัง้เพื่อการวางแผนในอนาคต วิเคราะหและแกปญหาในปจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะหอดีต
เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR น้ันชวยใหผูวิจัยไดขอมูลทีเ่ปนระบบและ
นาเช่ือถือมากข้ึน (อนุชิตร แทสูงเนิน, 2555) 

  จากความรูขอมูลของวิธีการ EDFR ทั้งหมดจะเห็นไดวามีความแตกตางระหวาง 
EDFR กับ EFR อยูที่ระเบียบวิธีวิจัยกลาวคือ EFR ใชการสัมภาษณรอบเดียว สวน EDFR ใชการ
สัมภาษณรอบแรกแลวตามดวยเทคนิคเดลฟายในรอบที่สองหรือสาม ซึ่งเทคนิคแบบ EDFR จะให
ขอมูลที่นาเช่ือ และเปนระเบียบวิธีมีความเหมาะสมในการประยุกตใชเก็บขอมูลกับผูเช่ียวชาญและ
ผูใหขอมูลหลักในการวิจัย มีการตรวจสอบซ้ําจากผูเช่ียวชาญเพื่อยืนยันขอมูลวาตรงตามกัน ซึ่งในการ
วิจัยน้ีกําหนดเปนผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบการ กลุมนักวิชาการ 
และกลุมภาครัฐ เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกับแนวโนมขององคประกอบที่สําคัญในการจัดทําการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลสนับสนุนทําใหเกิดโครงสรางของขอมูล ที่
สามารถนําไปสังเคราะหเปนแนวโนมองคประกอบเกณฑการตัดสินใจเขารวมงานจัดแสดงสินคาระดับ
นานาชาติของผูประกอบการอาหาร อยางไรก็ตาม ไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ องคประกอบและวิธีใน
การดําเนินงานวิจัย ดังตอไปน้ี 

 อนุจิตร ชิณสาร (2557) ไดศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะ ที่มา กระบวนการ และปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่
กอใหเกิดนวัตกรรมการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทาง 
การแกไขปญหาในการนํานวัตกรรมการบริหารไปปฏิบัติ และ 3) ศึกษาแนวทางการประยุกต
นวัตกรรมการบริหารตนแบบไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยทําการศึกษาในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เปนตนแบบที่ดี (Best practice) จํานวน 6 แหง วิธีการวิจัยประกอบดวย 1) การศึกษา
จากขอมูลเอกสาร (Documentary study) 2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)       
3) การสนทนากลุม (Focus groups) และ 4) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 
observation) ผลจากการศึกษาพบวา ลักษณะนวัตกรรมการบริหารของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีความโดดเดนแตกตางกันไปตามภารกิจหลัก โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ
มีที่มาของนวัตกรรมแบบบนลงลาง (Top down innovation) สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
เล็กจะมีที่มาของนวัตกรรมแบบลางขึ้นบน (Bottom up innovation) กระบวนการกอใหเกิด
นวัตกรรมการบริหาร ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การประชุมผูที่เกี่ยวของ 2) การสรางเครือขาย
กับหนวยงานภายนอก และ 3) การติดตามประเมินผล สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการกอเกิด
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นวัตกรรม ประกอบไปดวย 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) วัฒนธรรมองคการ 3) ความรูความสามารถ
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 4) การมีสวนรวมของประชาชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และ
ขอคนพบสําคัญจากการศึกษาครั้งน้ีคือ 6) ทุนทางสังคม สภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
ในการนํานวัตกรรมการบรหิารไปปฏิบัติประกอบดวย 1) ปญหาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ตองใชความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึ่งตองไดรับการแกไขโดยมี
การเรงพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานในดานตางๆ 2) ปญหาในดานความเขาใจของการปฏิบัติงานที่
มีแนวโนมเดียวกนัระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตองไดรับการแกไขโดยใชการประชุมทั้งแบบเปน
ทางการและแบบไมเปนทางการ เพื่อทําการช้ีแจงใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 3) ปญหาขาดความรวมมือ
กันในเรื่องขอมูลขาวสารระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ในดานแนวทางการประยุกต
นวัตกรรมการบริหารตนแบบ ประกอบดวย 1) การกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนที่เอื้อตอการนํา
นวัตกรรมการบริหารมาประยุกต 2) การพัฒนาใหผูนําองคกรพัฒนาไปสูผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง        
3) กําหนดใหมีระบบควบคุมและติดตามผลอยางตอเน่ือง 4) การสงเสริมและสรางเครือขายการนํา
นวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใช 5) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคคลภายในองคกร 
และ 6) มีการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 ปรีชา ช่ืนชนกพิบูล และ ประกอบ คุณารักษ (2557) ไดศึกษาสภาพการการบริหารงาน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนโดยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหาร และตรวจสอบรูปแบบ
นวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ใชวิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาสภาพการบริหารงาน
โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูบริหารและผูปฏิบัติงานจํานวน 274 อําเภอ 5 ภาค พัฒนา
แบบสอบถามใชถามความเห็นผูเช่ียวชาญ 17 คนโดยวิธีเดลฟาย เพื่อรางรูปแบบนวัตกรรมการบรหิาร 
และเสนอรางรูปแบบนวัตกรรมเพือ่ตรวจสอบและยืนยันจากผูเช่ียวชาญจํานวน 10 คนโดยวิธี ประชุม
กลุม ผลการวิจัยพบวา (1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอใน
ปจจุบันไดนําเอาบริบทในดานตางๆ ไปใชในการบริหารจัดการใหการศึกษา ในระดับมาก (2) รูปแบบ
นวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางานศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ มีองคประกอบไดแก 
การบริหารบริบท มีกระบวนการการบริหารประกอบดวย การวิเคราะหกฏหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา การวิเคราะหชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การบริหารและการสราง
เครือขายในการจัดการศึกษา และการบูรณาการ การบริหารระบบ มีกระบวนการวางแผน การสรร
หาทรัพยากร และงบประมาณใหตรงกับกลุมเปาหมาย โดยมีการประสานงานใหเกิดกิจกรรมมีการ
ประเมินผลงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน (3) การบริหารบุคคล ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล     
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจ ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดสมรรถนะและ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง ผูเช่ียวชาญเห็นชอบกับรูปแบบนวัตกรรมการบริหารวามี
ความเหมาะสมถูกตอง 

 ธีร ตีระจินดา และ สมบัติ กาญจนกิจ (2557) ไดศึกษาเรื่องการสงเสริมการเดินทาง
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใหเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย กลุมตัวอยางประกอบดวย 
1) นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่มีอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวน 
400 คน วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดดานบริการ (Marketing Mix) และ 2) นักธุรกิจทองเที่ยวไทยที่
มีความชํานาญดานการใหบริการนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน จํานวน 12 ราย ใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่มีอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวโดย
พิจารณาจากความปลอดภัย สวนใหญใชจายในการเดินทางไปกับแหลงทองเที่ยว พึงพอใจกับการ
เดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทยอยูในระดับดี มีความประสงคจะเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย 
หรือแนะนําเพื่อนใหมาอีกแนนอน นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสวนใหญใหระดับความสาํคัญตอสวนประสม
ทางการตลาดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานราคา อยูในระดับมากที่สุด สวนดานพนักงาน ดานการสงเสริม
การตลาด ดานผลิตภัณฑหรือบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากตามลําดับ 
ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบริการระหวางเพศและอายุ พบวามีระดับ
ความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการสงเสริม
การทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยจะตองอาศัยความ
รวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดยรูปแบบ การทองเที่ยวที่เหมาะสม ไดแก การทองเที่ยว
เพื่อการบําเพ็ญประโยชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อกีฬากอลฟ และการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

 วลัยลักษณ รัตนวงศ ณัฐธิดา สุวรรณโณ และธีรศักด์ิ จินดาบถ (2557) ไดศึกษาเรื่องการ
วัดนวัตกรรมการบริการของธุรกิจทองเที่ยวไทย: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางกรอบแนวคิดการวัดนวัตกรรมการบรกิารทีเ่หมาะสมกับธุรกิจทองเที่ยวไทยในวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอมของไทย โดยใชวิธีการทบทวนวรรณกรรมและประยุกตใชทฤษฎีนวัตกรรมของ 
Schumpeter รวมถึงการพิจารณาถึงสภาพบริบทการทองเที่ยวของไทย อันไดแก ผูประกอบการ
ทองเที่ยวของไทยคุณลักษณะของผลิตภัณฑทองเที่ยว และ ความสําคัญของขนาดธุรกิจทองเที่ยว 
ผลการศึกษาพบวา 1) องคประกอบที่ใชนวัตกรรมการบรกิาร ที่เหมาะสมของธุรกิจทองเที่ยวในระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑและ นวัตกรรมกระบวนการ 2) ดัชนีช้ีวัด
ของนวัตกรรมผลิตภัณฑคือ การนําเสนอสินคาและบริการทองเที่ยวใหม การปรับปรุงรูปแบบของ
สินคาและบริการใหม การสรางความหลากหลายใหกับสินคาและบริการขณะที่ดัชนีช้ีวัดนวัตกรรม
กระบวนการคือการปฎิบัติงานรูปแบบใหม เพื่อสนับสนุนสินคาและบริการ รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการและข้ันตอนการทํางาน 

 ปรารถนา หลีกภัย (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจ
โรงแรมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนของประเทศไทย โดยปจจัยที่นํามาศึกษาครั้งน้ี ไดแก การมุงเนน
ตลาด การมุงเนนการเรียนรู และการมุงเนนความเปนผูประกอบการ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามการวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิตามสัดสวนประชากร สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยการมุงเนนตลาด ปจจัยการมุงเนนการเรียนรูและปจจัยการมุงเนนความเปน
ผูประกอบการ มีผลทางตรงทิศทางบวกตอความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในกลุม
จังหวัดภาคใตชายแดนของประเทศไทย 
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 ศุภวัตร มีพรอม (2556) ไดศึกษาเรื่องการทองเทีย่วเชิงสุขภาพกับการเตรียมพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพในการแขงขันของโรงพยาบาลบํารุงราษฏร 
อินเตอรเนช่ันแนลเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของ
เอเซีย (Thailand: Centre of Excellent Health Care of Asia) ในป 2557 และรองรับในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควา ตํารา หนังสือ บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลบํารุงราษฏร อินเตอรเนช่ันแนล มีระบบการ
บริหารจัดการองคการมมาตรฐาน ไดแก 1. ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย 2. มีมาตรฐาน
การใหบริการที่เ ช่ียวชาญในสาขาตางๆ และ 3.มาตรฐานคุณภาพการใหบริการและมาตรฐาน 
การดําเนินธุรกิจ เพื่อกาวสูการเปนองคกรระดับมาตรฐานโลกซึ่งสามารถนําไปพัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคกรไดอยางย่ังยืน เพื่อความเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 นฤมล จิตรเอื้อ และ เขมมารี รักษชูชีพ (2555) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการจูงใจการทองเที่ยว
ระยะยาวแบบเปยมสุขของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากลยุทธการจูง
ใจการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 2) เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 3) เพื่อศึกษา
ปญหาอุปสรรคของกลยุทธการจูงใจการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ 4) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะกลยุทธการจูงใจการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาจากประชากรซึ่งเปน
นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางประเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการแจกแบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษ 
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 
10% ไดขนาดตัวอยาง 100 คน และเก็บเพิ่มอีก 30 คนเพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึน 
จะไดขนาดตัวอยาง 130 คน ทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) สวนการ
สัมภาษณเชิงลึก 5 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห
ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการจูงใจการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขโดยรวมอยู
ในระดับสูง โดยกลยุทธการจูงใจดานรูปลักษณของสินคา ดานบริการหลังการขาย ดานช่ือเสียงของ
สินคา และดานมีสินคาหลายชนิดใหเลือกอยูในระดับสูง โดยการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยว
เชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขในระดับสงู สวนกลยุทธ
การจูงใจดานภาพลักษณที่ดี ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดานการบริการทีเ่ปนเลิศอยูในระดับปานกลาง 
สําหรับการทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
สวนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและพักผอน มีการ
ทองเที่ยวระยะยาวแบบเปยมสุขในระดับปานกลาง สิ่งที่นักทองเที่ยวประทับใจในประเทศไทยไดแก 
ความเงียบสงบ อาหาร อากาศ ประชาชนไทยซึ่งใหการตอนรับนักทองเที่ยวเปนอยางดี การใหบริการ
ของโรงแรมและรีสอรท สถานที่ตองเที่ยวรวมถึงสินคาตาง ๆ สวนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการใหทําการ
ปรับปรุงไดแก ระบบการจราจร พื้นผิวการจราจร ซึ่งมีปญหามากและทําใหเสียเวลาในการเดินทาง 
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รวมทั้งควรปรับปรุงในเรื่องความสะอาดของถนน รวมทั้งยานพาหนะ และควรมีการปรับปรุงในเรื่อง
การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศของประชาชนไทย เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดดีข้ึน 

 ชนิดาภา แกวฉลวย (2555) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กรณีศึกษาบอนํ้าพุรอนพระรวง จังหวัดกําแพงเพชร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวบอนํ้าพุรอนพระรวง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการศึกษา
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวบอนํ้าพุรอนพระรวงจังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป สวนใหญเปนอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สวนใหญเปนผูมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จุดประสงคในการทองเที ่ยวเพื่อ
พักผอนหยอนใจ และมีความคาดหวังในการมาทองเที่ยวเพื่อทาใหสุขภาพดีขึ้น  ประการที่สอง
ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานกายภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานบันเทิง
และสิ่งเพลิดเพลิน ดานสังคม และวัฒนธรรม 

 นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) ไดศึกษาเรื่องผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจากมุมมองแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ ทําการสํารวจขอมูลทุติยภูมิ
จากแหลงขอมูลทางวิชาการและจากโครงการ 410 แหง จาก 10 บริษัท ที่มียอดขายสูงที่สุดในป พ.ศ. 2553 
ดวยแหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพื่อมุงสรุปนวัตกรรมทั้งแนวราบและแนวต้ัง โดยผลการวิจัยพบวา 
แนวคิดนวัตกรรมไดรับการประยุกตใชในหลากหลายวัตถุประสงคทั้งในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
และนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปนดานประโยชนใชสอย ดานการบริการ 
ดานเทคโนโลยีการออกแบบ กอสราง และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑจะมี
ความสําคัญอยางมากในการสรางโอกาสทางการตลาด ใหกับองคการ ขณะที่นวัตกรรมกระบวนการ
จะมีสวนสําคัญในการรักษาไวซึ่งการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจน การพัฒนาผลิตภาพ
ขององคการ นอกจากน้ี แนวคิดนวัตกรรมนับเปนสวนสําคัญในการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในการมุงไปสูการตอบสนองตลาดเฉพาะอีกดวย 
  คคนะ นอยมณี (2554) ไดศึกษาเรื่องระบบบริหารและจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรม
โกโกนัท จังหวัดอุดรธานี การจัดทําระบบบริหารและจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมโกโกนัท 
จ.อุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการโรงแรม และเพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการลูกคา โดยทําการศึกษากับพนักงานแคชเชียร และผูจัดการโรงแรม โดยมี
ข้ันตอนการศึกษาทฤษฎี เพื่อนํามาใชสําหรับทําวิจัยและกําหนดหัวขอองคความรูที่จะจัดทําเพื่อใหมี
ความสอดคลองกับองคกร และจัดการรวบรวมความตองการดานตางๆ พรอมทัง้วิเคราะหความตองการ 
รวมถึงวิเคราะหและออกแบบระบบงานและระบบฐานขอมูลและ วิเคราะหรวบรวมและออกแบบหนา
ระบบ เพื่อใหสอดคลองกับฐานขอมูล เพื่อนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารและ
จัดการโครงงาน และทําการติดตามและประเมินการใชงาน สุดทายจึงทําการสรุปผลของโครงงาน ที่
จะชวยใหการจัดเก็บขอมูลของโรงแรม ขอมูลการเขาพักของลูกคา การรับสินคาเขาและการจาย
สินคาออก รวมไปถึงตรวจสอบรายรบั รายจายของโรงแรม ซึง่เปนการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหาร
และจัดการโรงแรมใหมากย่ิงข้ึน 
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 นพปฎล สมิตานนท (2553) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในจังหวัดนนทบุรี โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพอใจในการ
มาใชบริการสงเสริมสุขภาพแลวนําไปพัฒนากลยุทธสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
นนทบุรีใหเปนที่รูจักมากข้ึน ดวยการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ
สงเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ใชสถิติรอยละในการ
วิเคราะหขอมูล รวมทั้งการสัมภาษณผู เ ชี่ยวชาญ 2 ทาน เจาหนาที่ภาครัฐ 1 ทาน และ
ผูประกอบการ 5 ทาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสรุปผล ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวังและความพงึพอใจของผูมาใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการมาใช
บริการในระดับนอยกวาความคาดหวังกอนใชบริการ จากการสัมภาษณพบวา ควรเพิ่มการใช
ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนพัฒนาและประเมินทักษะความรู
บุคลากรบริการอยางตอเน่ือง และการวิเคราะห SWOT และ TOWS ไดแนวทางกลยุทธการสงเสริม
การตลาดคือ 1. การตลาดเชิงรุก  โดยเพิ่มการใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยเพราะเปนที่สนใจ
ของนักทองเที่ยว และขยายสาขาเขาไปในโครงการบานจัดสรร ตลอดจนเพิ่มชองทางประชาสัมพันธ
บนสื่ออินเตอรเน็ต 2. การตลาดเชิงรับ ปรับรูปแบบและเปลี่ยนบรรยากาศการบริการ โดยจัด
โปรแกรมทองเที่ยวนอกสถานที่ ตลอดจนกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อนําไปกําหนดราคาและ
แผนการตลาด 3. การตลาดเชิงปองกัน สงเสริมการเรียนรู  พัฒนาทักษะพนักงานบริการสม่ําเสมอ      
4. จัดรายการสงเสรมิการขายเปนรายเดือนหรอืบอยกวา และสรางแรงจูงใจที่หลากหลายในการทํางาน 
และ 5. การตลาดเชิงรักษาผูประกอบการและภาครัฐรวมกันสอดสอง ดูแลสถานประกอบการให
ดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและนักทองเที่ยวเปนผูประเมินการบริการ 

 พรพธู รูปจําลอง (2552) ไดศึกษาเรื่องกรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. วิเคราะหและประเมินผลนโยบายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเปนนโยบายหน่ึงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพของเอเซีย (พ.ศ.2547-2551) เพื่อใหทราบวาทําไมนโยบายจึงเกิดผลลัพธเชนน้ัน โดย
การศึกษาความสัมพันธเช่ือโยงกันระหวางบทบาทผูมีสวนไดเสียหลักทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน     
2. นําขอคนพบดังกลาวมาสรางเปนองคความรูใหมเพื่อกําหนดโมเดลของกรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย การศึกษาวิจัยใชแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายการทองเที่ยว การประเมินผลของนโยบายโดยใชเกณฑผูมีสวนได
สวนเสียตามตัวแบบ North American Stakeholder Model กรอบแนวคิดในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของชาติตาม Porter’s Diamond Model: Competitive Advantage of 
Nations และแนวคิดของ Kaplan & Norton (2008) ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตามมุมมอง
การสรางความสมดุลสีด่าน (Balances Scorecard Perspectives) ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยศึกษาเอกสารทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย รวามทั้งการสัมภาษณแบบเจาะลึกตัวตอ
ตัวทางโทรศัพท การคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก พิจารณาจากโครงสรางของนโยบายและการแนะนําของ
เพื่อนซึ่งเปนผูรูในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหและจําแนกประเภทแลว
จึงสรุปขอคนพบ มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการโยงแบบสามเสา การประเมินผล
นโยบายพบวา รัฐบาลกําหนดนโยบายตามการผลักดันของเอกชนผูประกอบการกิจการโรงพยาบาล
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ซึ่งมุงดึงดูดลูกคาชาวตางชาติใหเดินทางมาใชบรกิารทางการแพทยของโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่ง
เปนการทองเที่ยวเชิงการแพทย และบริการสงเสริมสุขภาพโดยเนนสปาซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ นโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีสวนสงเสริมการพัฒนาสปาไทย 

 ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิตระกูล (2554) ไดศึกษาตัวแบบการจัดการองคการและนําไปสูองคการ
ที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน การวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 336 บริษัท โดยใช
แบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธระหวางความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกับปจจัยที่
เปนตัวแบบการจัดการองคการทั้ง 9 ปจจัย ไดแก (1) ผูนํา (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ (3) ผลิตภัณฑ 
(4) เทคโนโลยี (5) บุคลากร (6) การจัดการความรู (7) การสื่อสาร (8) วัฒนธรรมองคการ และ  
(9) ภาพลักษณองคการ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหสหสมัพันธแบบ Spearman 
การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวแบบนอนพาราเมตริกโดยวิธี Kruskal-Wallis รวมกับ
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารระดับสูงจํานวน 5 องคการ ผลการวิจัยพบวาความไดเปรียบในการ
แขงขันขององคการมีความสัมพันธอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติกับปจจัยที่เปนตัวแบบการจัดการองคการ
ทั้ง 9 ปจจัย โดยผูนําแบบสรางสรรคมีบทบาทในการประสานตัวแบบการจัดการองคการใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม ณ ชวงเวลาน้ัน ผานทางการวางแผนเชิงกลยุทธ อาทิ การจัดการความรู การสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพการสรางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากร และการจัดการภาพลักษณ
องคการ รวมถึงการเลือกประเภทของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตองทําใหเหมาะสมกับประเภทของ
ผลิตภัณฑโดยเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมแบบสรางสรรค รวมกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยี
เฉพาะ อันจะทําใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางรวดเร็วและย่ังยืน 

 ปราโจโก (Prajogo, 2016) ไดศึกษาเรื่องความพอดีทางยุทธศาสตรระหวางกลยุทธ
นวัตกรรมและธุรกิจสภาพแวดลอมในการสงมอบประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ บทความน้ีเปนการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมทางธุรกิจบทบาท (ในแงของพลวัตและการแขงขัน) ในฐานะปจจัยฉุกเฉินที่มี
ผลตอประสิทธิภาพของประเภทที่แตกตางกันของกลยุทธนวัตกรรม (ในแงของผลิตภัณฑและ
กระบวนการ) ในการสงมอบประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ โดยใชขอมูลของ 207 บริษัท ผลิตใน
ออสเตรเลีย, การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมแบบไดนามิก ชวยลดสภาวะการแขงขันใน
การดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจโดยรวม, 
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมดานกลยุทธระหวางสิ่งแวดลอม และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑกลยุทธรวมทั้งระหวางการแขงขันและกลยุทธนวัตกรรมกระบวนการ ทางยุทธศาสตรกับ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ผลการศึกษาน้ีใหความสําคัญกับความเหมาะสมดานกลยุทธหรือการจัดตําแหนง
ระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธในองคกร การแขงขันและ ระหวางลักษณะที่แตกตางกัน
ทางสภาพแวดลอมในการแขงขัน และกลยุทธที่แตกตางกันของนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ
กระบวนการ 

 มาริโอ ชารชมิดร (Mario Schaarschmidt, 2016) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ
พนักงานตอนรับสวนหนาในการสรางสรรคนวัตกรรมการบริการ การนําไปปฏิบัติในบทบาทการรับรู
ช่ือเสียงจากภายนอกการ วัตถุประสงคในการทําธุรกิจ การรับรูช่ือเสียงจากภายนอกมีความเกี่ยวพัน
กับความตองการมีสวนรวมในการสรางสรรคนํานวัตกรรมการบริการไปปฏิบัติ เก็บขอมูลจากพนักงาน
ใหบริการสวนหนาชาวเยอรมันจํานวน 150 คน และพนักงานใหบริการสวนหนาชาวอเมริกันจํานวน
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มากกวา 200 คน ซึ ่งเชื่อมโยงระหวางการรับรูชื่อเสียงภายนอกและนวัตกรรมการใหบริการ 
พฤติกรรมการนําไปปฏิบัติถูกแทรกโดยความคาดหวังช่ือเสียง และความคาดหวังประสิทธิภาพของ
ผลลัพธทางบวก นอกจากน้ีความคาดหวังประสิทธิภาพของผลลัพธทางบวกยังมีแรงขับมากกวาความ
คาดหวังในช่ือเสียงของกลุมตัวอยางชาวอเมริกัน ซึ่งบทสรุปของผูเขียนงานวิจัยช้ินน้ีใหความสําคัญกับ
การนําไปใชปฏิบัติ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางการจัดการ 
 เวง มารค ลิม (Weng Marc Lim, 2016) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดสรางสรรคและความ
ย่ังยืนในการบริการและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
การจัดการปญหาที่ซับซอนของการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการศึกษาน้ีที่มุงเนนไปที่การแกปญหา
ภายใน โดยผานการนําเสนอแนวความคิดมุมมองใหมในการสรางสรรคที่มีตอการพัฒนาอยางย่ังยืนใน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในการบริการและการทองเที่ยวที่มีใหรวมสมัย ซึ่งภาพรวมของการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและคําอธิบายอยางละเอียดของแนวคิดความคิดสรางสรรคและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหความความสัมพันธที่ย่ังยืนสอดคลองกับความคิดสรางสรรค
ในการสงเสริมการทองเที่ยว 
 ไมจาลซ ซานตา (Mijalce Santa, 2016) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูรูปแบบการสราง
แบบจําลององคกร  ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องภายนอกองคกรการเรียนรูที่
สามารถใหเปรียบในการแขงขัน อยางไรก็ตามแนวความคิดไดรับการวิพากษวิจารณสวนใหญขาด
ความชัดเจนแนวคิดและการดําเนินงานที่ไมแนชัด นี้ไดทําลายความเปนไปไดอยางย่ิงสําหรับการ
พัฒนารูปแบบองคกรการเรียนรู จุดมุงหมายของการวิจัยนี้คือการระบุกลไกการกําเนิดขององคกร 
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองรูปแบบที่มุงเนน น่ีคือความสําเร็จผานการพัฒนาขององคกรการเรียนรู
รูปแบบความคิดที่มีการเรียนรูที่เปนโดเมนกลางการสนับสนุนจากการเพิ่มอีก 10 โดเมนที่จัดเปนสี่เสา: 
ทิศทาง (วิสัยทัศนและกลยุทธ) โครงสรางพื้นฐาน (โครงสรางเทคโนโลยีและกระบวนการ) อยาง  
ไมเปนทางการ (วัฒนธรรมอํานาจ การเมือง) และการเปลี่ยนแปลง (ความเปนผูนําและการเปลี่ยนแปลง) 
ผานการพัฒนารูปแบบสําหรับโดเมนของรปูแบบระดับการเรียนรูและความสัมพันธแตละกาวขามและ
ฝง 'ถูกระบุวาเปนกลไกการกําเนิดขององคกรแหงการเรียนรู 
    อีวอน ฮันเตอร-จอหนสัน Yvonne Hunter-Johnson (2015) ไดศึกษาเรื่องอายุและ
การศึกษา ประชากรศาสตรขององคกรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูขององคกรการเรียนรูในการ
บังคับใชกฎหมาย นักวิชาการและผูปฏิบัติงานที่มีการระบุปจจัยที่สําคัญมากที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ขององคกรการเรียนรูหรือการรับรูของพนักงานขององคกรที่เปนองคกรแหงการเรียนรู ในบาฮามาส 
มีการศึกษาการรับรูของพนักงานไดรับอิทธิพลจากระดับการศึกษาของพวกเขาหรือตามอายุของพวกเขา 
การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนไปที่การรับรูของเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายขององคกรของพวกเขาในฐานะที่
เปนองคกรการเรียนรูที่แตละทีมและระดับองคกร นอกจากนี้ศึกษาการตรวจสอบการรับรูของ
เจาหนาที ่ไดรับอิทธิพลจากระดับการศึกษาของพวกเขาและอายุ ทั้งหมดของผูเขารวมจํานวน 290 คน 
ไดทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและ ANOVAs ผลจากการศึกษาพบวา
การรับรูของเจาหนาที่ขององคกรการสงเสริมการเรียนรูการปฏิบัติและวัฒนธรรมเปนกลางเผยใหเห็น
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในการรับรูของพวกเขาที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษา 
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   ซาเนทาเกะ นากาโยชิ (Sanetake Nagayoshi, 2015) ไดศึกษาเรื่ององคการแหง 
การเรียนรูจากความลมเหลวผานทางเครือขายความรู: กรณีศึกษา บริษัท วิศวกรรมในประเทศญี่ปุน  
ที่ทําใหความพยายามสําหรับธุรกจิและนวัตกรรมใหม ๆ ที่จะแสวงหาผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนเปน
เรื่องที่จําเปนสาํหรบั บริษัท ที่จะใหเติบโตอยางย่ังยืน การเรียนรูจากความลมเหลวเปนหน่ึงในวิธีที่จะ
แสวงหาผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น แตมันเปนเรื่องยากเปนพิเศษสําหรับองคกรที่จะทํามันไดดี  
ผลงานวิจัยน้ีจะเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ในประเทศญี่ปุน เนื่องจากพวกเขาประสบ
ความสําเร็จในการสรางวิธีการที่จะเรียนรูจากความลมเหลวที่ไดจํานวน 41 กรณีศึกษาที่ลมเหลวและ
บทเรียนจากความลมเหลวต้ังแตป 2005 นอกจากน้ีพวกเขาไดรับกําไรมากข้ึนกวา 6 ปที่ผานมา ใน
บทความน้ีผูเขียนสํารวจปจจัยความสําเร็จในการเรียนรูจากความลมเหลวขององคกรข้ึนอยูกับการ
ใหบริการรวมกันและการสื่อสาร หากแตพบเพียงสมมติฐานเบื้องตนสําหรับการวิจัยครั้งตอไปและมี
ความจําเปนตองตรวจสอบอยางละเอียดตอไป  
 รัฟฟ (Ruff, 2015) ไดศึกษาบทบาทวิสัยทัศนของผูนําองคกรในการสรางสรรคนวัตกรรม
และการจัดการเชิงกลยุทธ โดยสะทอนประสบการณจริงจากอุตสาหกรรมยานยนต ไดทําการศึกษา
วิสัยทัศนของบริษัท ยานยนตขามชาติ ในการทํางานกับการมอบหมายงานน้ี โดยศึกษาถึงวิธีการแนวทาง 
การพัฒนาระยะปานกลาง ถึงระยะยาวในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและ
การตลาด รวมอยูในกระบวนการนวัตกรรมและกลยุทธ วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีคือศึกษาวิสัยทัศน 
บริษัท ยานยนตวา 1) ครอบคลุมเต็มรูปแบบของบทบาทและการปฏิบัติงานในฐานะผูนําที่มีวิสัยทัศน 
2) ศึกษาตัวอยางกรณีศึกษา เกี่ยวกับลักษณะบทบาทและลักษณะการปฏิบัติงานดังกลาว 3) สรุป
คําแนะนําสําหรับการออกแบบขององคกรและกระบวนการออกแบบวางแผน  โดยการวิจัยแนวโนม
ในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑการประเมินผลที่คาดหวัง ดานความคิดนวัตกรรม และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับองคกร 
 เชน และ คณะ (Chen et al., 2015) ไดศึกษาเรื่องการจัดการรูปแบบองคความรู 
ความคิดสรางสรรค ความขัดแยง ความสําเร็จของผูประกอบการ โดยผูวิจัยอธิบายวารูปแบบ     
องคความรู ความคิดสรางสรรค หมายถึงความแตกตางของปจเจกบุคคลในการรับรู การแสดงออก 
การแกปญหา การตัดสินใจ และเกี่ยวโยงถึงผูอื่นในเรื่องกระบวนการสรางสรรค ขณะที่รูปแบบการ
รับมือความขัดแยงกลาวถึงพฤติกรรมสวนบุคคลในการตอบสนองตอความขัดแยงระหวางบุคคล ทั้งน้ี 
การจัดการกับความขัดแยงของผูนําในองคการน้ันกอใหเกิดผลกระทบเชิงลึกตอกลุม ผูวิจัยจึงสํารวจ
ความสัมพันธระหวางรูปแบบองคความรูที่ เปนความคิดสรางสรรค รูปแบบการรับมือความขัดแยง 
และ ความสําเร็จในอาชีพดวยอุตสาหกรรมสรางสรรค โดยใชสมการเชิงโครงสราง (Structural 
Equation Modeling) ในการพิจารณาสมมติฐานจากกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจสรางสรรคใน
ประเทศไตหวันจํานวน 251 ราย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดการองคความรูของ
ผูประกอบการน้ันมีผลตอความสําเร็จเชิงพาณิชยและยังสงผลตอรูปแบบการรับมือความขัดแยง เมื่อ
พิจารณาจากทฤษฎีจิตวิทยาการรูคิดและการจัดการความขัดแยง ยังพบวาการศึกษาน้ีเผยใหเห็นถึง
การขาดความสัมพันธของการใชองคความรูในองคการกับการจัดการความขัดแยงในการประกอบธุรกิจ 
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 มิง แลง เซง (Ming-Lang Tseng, 2015) ไดศึกษาการพัฒนาวิธีการผสมผสาน การปรับปรุง
การตัดสินใจเลือกนวัตกรรมบริการ เพราะบรรทัดฐานสําหรับการรับรูของลูกคามีแนวที่ไมชัดเจนและ
มีความขัดแยง กระบวนการประเมินการรับรู ใชมาตรวัดเชิงคุณภาพ และขอมูลในการดําเนินการ ใช
มาตรวัดเชิงปริมานนํามาผสมผสานกัน วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งคือ ประเมินมาตรวัดเชิง
คุณภาพและมาตรวัดเชิงปริมานโดยใชวิธีการผสมผสาน ความคลุมเครือของทฤษฎี ใชวิธีการแยกกัน
เปนสวนๆ ของเกณฑบรรทัดฐานข้ึนอยูกับการคาดการณทฤษฎี การศึกษายอมรับวาเกณฑมี
ความสัมพันธในการพึ่งพาอาศัยกัน ความไดเปรียบของการวางแผนวิธีการแบบผสมผสานแสดงใหเห็น
เปนโครงสรางลําดับช้ัน แสดงใหเห็นผานบอนํ้ารอนในอุตสาหกรรมโรงแรม วิธีการที่วางแผนไวแลวมี
ประโยชนมากในการเสนอทางเลือกในการดําเนินการ เพราะสามารถระบุเกณฑบรรทัดฐานหลักอยาง
ชัดเจน ผลการศึกษาช้ีวัดวิธีการอยางงายและมีประสิทธิภาพรองรับเกณฑที่มีกําไรและขาดทุน และ
สามารถชวยใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขา และลดความเสี่ยงในการ
สรางสรรคนวัตกรรม บริการโดยรวม 
 จูเลีย ไนอีฟ และ เมอซีเดส ซีการรา ไซเปรส (Julia Nieves and Mercedes Segarra 
Cipres, 2015) ไดศึกษาการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยวิเคราะหบริษัทผูกอต้ัง
โรงแรมทั้งหมดที่อยูในอาณาเขตของสเปน ทําการทดสอบผลกระทบปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของการจัดการนวัตกรรม ทุนมนุษยและการรวมตัวกันมีผลทางบวกตอการจัดการนวัตกรรม 
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงภายนอกมีผลทางบวกตอการจัดการนวัตกรรม ความสัมพันธของ
อุตสาหกรรม ตัวแทนไมมีความสัมพันธกับการจัดการนวัตกรรม การศึกษาการจัดการนวัตกรรมไดรับ
การยอมรับวามีความสัมพันธกันเมื่อไมนานที่ผานมา แตยังขาดการวิจัยเชิงประจักษที่เปนปจจัย
สนับสนุน หัวขอน้ีไดพิจารณาถึง 2 รูปแบบของสาเหตุการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการใน
บริบทภายในของบริษัท ผลกระทบของความรูและทักษะของพนักงานไดรับการวิเคราะห อยางไรก็ดี
ความสามารถในการรวบรวมความรู ในสภาพแวดลอมภายนอกและการประเมินหนาที่ ในความสัมพันธ
กับตัวแทนอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงภายนอกของตัวแทน สงผลตอการพัฒนาการ
จัดการนวัตกรรม ขอมูลรวบรวมจาก 109 บริษัท ที่ดําเนินการจัดต้ังในประเทศสเปน แสดงใหเห็นวา
ทรัพยากรภายในและความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกกําหนดการจัดการนวัตกรรม อยางไร
ก็ดีวามรูชวยใหอุตสาหกรรมนักทองเที่ยวไมมีอิทธิพลตอการจัดการนวัตกรรม 
 อลิซาเบียธา ซีแมนสการ (Elizbieta Szymanska, 2015) ไดศึกษาการสรางรูปแบบ
นวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ วัตถุประสงคของผูเช่ียวชาญคือตองการหาคําตอบของปญหาการ
วิจัยที่วารูปแบบนวัตกรรมมีประโยชนในการเปนรูปแบบการสรางวิธีการสําหรับการตัดสินใจในการ
เปนรูปแบบนวัตกรรมในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมในการทองเที่ยว คือ การตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน ที่เพิ่มมากข้ึน จะมีชีวิตที่ยาวยังคงมีสุขภาพและรักษา ความงามและ
รูปแบบที่ดีเปาหมายหลักของงานช้ินน้ี คือการสรางแบบจําลองทางทฤษฎีของระบบนวัตกรรมการ
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เปนการบรรยายขอมูลเริ่มต้ังแตนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ยังไมไดรับการจําแนก และมีรูปแบบของนวัตกรรมนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ซึ่งไดรับการดําเนินการในรอบสอง โดยใชวิธีเดลฟาย ผลการวิจัย คือการเกิด 3 รูปแบบที่แตกตางกัน
ของนวัตกรรมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การศึกษาเติมชองวางในการทฤษฎีวิทยาการจัดการ  
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 อเลซซานโดร ซิลวา โซลซา โอลิเวียและคณะ (Alessandro Silva Souza Oliveira et 
al., 2015) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรูขององคกรผานเหตุการณที่หายาก: การวิเคราะห
จากมุมมองแบบบูรณาการ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหการโจมตีทางทฤษฎีและนําเสนอ
รูปแบบที่ชวยใหเราสามารถเขาใจกระบวนการของการเรยีนรูขององคกรในเหตุการณที่หายาก การนํา
มุมมองแบบบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการของการเรียนรูขององคกรจะตองคํานึงถึงความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและสังคมดานที่สนับสนุนและชวยใหเขาใจในปรากฏการณเชนเดียวกับ
การดูดซึมของระดับของการวิเคราะหในการเรยีนรูทีส่ามารถเกิดข้ึนได การวิเคราะหและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดของกระบวนการเรียนรูขององคกรที่เกี่ยวของไปยังเหตุการณที่หายากนาจะเปน
ทางเลือกที่ทํางานเพื่อเสริมสรางกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในองคกรทางและทําความเขาใจ
พลวัตโดยที่การปฏิบัติใหมจะเกิดข้ึนและฐานความรูใหมที่จะถูกสรางข้ึนมาใช และสถาบันซึ่งยืนยัน
การยอมรับของมุมมองบูรณา รูปแบบความคิดสามารถที่ จะเปดเผยในรูปแบบที่ เรียบงาย
, กระบวนการที่ซับซอนโดยที่องคกรเรียนรูเมื่อพวกเขาสามารถตรวจสอบละครของพวกเขาของการ
ตอบสนองในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขา ละครของการตอบสนองหมายถึง
ชุดของการปฏิบัตินิสยับทบาท (ที่มีศักยภาพหรือตระหนัก) ไดรับอนุญาตและที่มีความสามารถที่จะ
กําหนดใหมเมื่อไดรับอิทธิพลจากเหตุการณเอกพจน 
 เคียว มิน นาม และคณะ (Kyung-Min Nam et al., 2015) ไดศึกษาเรื่องชองวางของ
องคกรที่มีขนาดกะทัดรัดและเทคโนโลยี การศึกษาครั้งน้ีจะตรวจสอบวาทําไมพื้นที่ขององคกรที่มี
ขนาดกะทัดรัดอาจสําคัญสําหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนผานการเปรียบเทียบในกลุมยานยนตช้ันนํา
ของประเทศจีน การวิเคราะหเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาเซี่ยงไฮยานยนตอุตสาหกรรม (SAIC) เกิน
กวาสองคูแขงทองถ่ินในแงของความสามารถดานเทคโนโลยีสวนหน่ึงเปนเพราะ บริษัท มีการจัดการ
พื้นที่ขององคกรในการเช่ือมตออยางใกลชิดกับกลยุทธการเติบโตอยางเขมขนในระดับกลุม SAIC 
ไดรับประโยชนอยางมากจากพื้นที่ขององคกรที่มีขนาดกะทัดรัดในการสรางความสามารถดาน
เทคโนโลยีในขณะที่มันเอื้อใหเกิดการชุมนุมและบูรณาการทรัพยากรภายในและสงเสริมกลุมกวางการ
ทํางานรวมกันสําหรับภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพของสินทรัพยที่ไดมา 
  ชาแนซ เรซามัน และ มารแยม คาริมี (Shahnaz Rezamand and Maryam Karimi, 
2015) ไดศึกษาเรื่ององคกรที่มีผลการเรียนรูในสวนของลักษณะความเปนผู นําของพยาบาลที่
ประสิทธิผลของการดําเนินงานและทักษะการจัดการของผูบริหารการพยาบาลประโยชนมากสําหรับ
องคกรดานการดูแลสุขภาพนําในเรื่องน้ีสําคัญมาก การศึกษาการฝกอบรมเปนปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน นักวิจัยพยายามที่จะเรียนรูขององคกรโดยเนนบทบาทของการเปนผูนํา
ทางการพยาบาลโปรแกรมและการแทรกแซงและจึงเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูนําของพวกเขา 
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อตรวจสอบองคกรที่มีผลการเรียนรูในสวนของลักษณะความเปน
ผูนําของพยาบาลที่ การศึกษาเปนกลุมการศึกษากึ่งทดลองกอนและหลังการทดสอบ ขอมูลอธิบาย
ประสิทธิภาพของการเปนผูนําและความนาเช่ือถือของแบบสอบถามคือ 0.95 มีผูเขารวมจํานวน 88 คน 
รวมทั้งผูบังคับบัญชา 19 คน และ 69 คน เขารวมพยาบาลในโรงพยาบาลในการเรียนการสอนวิธีการ
สํารวจสํามะโนประชากร แบบสอบถามเสร็จสมบูรณโดยวิชาแลวผูนําของผูบริหารของเน้ือหาการ
เรียนรูการสื่อสารองคกรและการประเมินผลการปฏิบัติงานของการบรรยายการอภิปรายกลุมและให
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สถานการณการฝกอบรมและไมไดเตรียมที่จะหัว 2 เดือนหลังจากที่โปรแกรมเสร็จสมบูรณ
แบบสอบถามโดยอาสาสมัคร ขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS และสถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ีความถ่ี
สัมพัทธเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และจับคู t-test ถูกนํามาใชในการวิเคราะห อัตราเฉลี่ยสําหรับ
ประสิทธิภาพของลักษณะความเปนผูนําของตัวเองของการประเมินผลหัวหนาหอผูปวยเพิ่มข้ึน
หลังจากการแทรกแซงและการทดสอบทีจับคูความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคาเฉลี่ยคะแนนจาก
มุมมองของความมีประสิทธิผลของหัวหนาหอผูปวยกอนและหลังการแทรกแซง >p  
  เชง ควอน ยู และคณะ Shengquan Yu et, al. (2015) ไดศึกษาจากการเรียนรูวัตถุการ
เรียนรูของเซลล: รูปแบบองคการทรพัยากรเพื่อการเรียนรู บทความน้ีนําเสนอรูปแบบใหมสําหรับการ
จัดระเบียบแหลงการเรียนรู การเรียนรูเปดการพัฒนาสังคมและบริบท โดยการแนะนํามิติเวลาเขาไป
ในองคกรของแหลงการเรยีนรูในการเรยีนรูมอืถือสนับสนุนการวิวัฒนาการแบบไดนามิกของแหลงการ
เรียนรูในขณะที่พวกเขากําลังถูกนํามาใช นอกจากน้ีโดยการแนะนําความหมาย (ความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ) ในรูปแบบการเรียนรูมีความยืดหยุนสามารถอธิบายโครงสรางภายใน และความสัมพันธ
ภายนอกของแหลงการเรียนรูที่ชวยใหวิวัฒนาการของแหลงการเรียนรูที่จะเกิดข้ึนไดอยางเปน
ระเบียบเรียบรอย นอกจากน้ีโดยใชรูปแบบการคํานวณของเครือขายรูทางสังคมการเรียนรูมือถือชวย
ใหไมเพียง แตรูปธรรมทรัพยากรรวมกัน แตยังมีสวนรวมของเครือขายความรูทางสังคม สุดทายโดย
แยกการปรับโครงสรางและเน้ือหาทรัพยากรทรัพยากรในรูปแบบการจัดเก็บในการเรียนรู  ประสบ
ความสําเร็จในการรับรูบริบทของการเรียนรูที่แพรหลาย (U-learning) ทรัพยากร การเรียนรูแสดงให
เห็นถึงรูปแบบการรวมทรัพยากรทีแ่ตกตางจากรูปแบบวัตถุการเรียนรู มันทําใหข้ึนสําหรับขอบกพรอง
ของเทคโนโลยีการเรียนรูที่มีอยูในพื้นที่ดังตอไปน้ี การแบงปนขอมูลกระบวนการและความรูเครือขาย
ทางสังคมสติปญญาของทรัพยากรและวิวัฒนาการของเน้ือหา การเรียนรูมือถือใหกรอบทฤษฎีของ
องคกรทรัพยากร U-การเรียนรู 
 จิควน แชง และคณะ (Jiekuan Zhang and  Mei Ji, Yan Zhang, 2015) ไดศึกษาเรื่อง
ความย่ังยืนดานการทองเที่ยวในทิเบต โดยใชวิธีการวางแผนระบบลวงหนา วัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งน้ีคือการใชวิธีการประเมนิแบบไมเชิงเสน (Non-linear) แบบไดนามิกเพื่อประเมินความ
ย่ังยืนดานการทองเที่ยวของเขตปกครองตนเองทิเบต (TAR) จีนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว
ใหมที่เกิดข้ึนใหม วิธีการน้ีใชระบบพลวัตและเครือขาย จากหลักการใน 7 ขอการศึกษาน้ีระบุตัวช้ีวัด
ความย่ังยืนดานการทองเที่ยว 13 ตัวรวมทั้งรายไดจากการทองเที่ยว ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 
และการทองเที่ยวที่ทําใหเกิดมลพิษ เปนตน ความแตกตางตามฤดูกาลการเขาถึง ฯลฯ จากน้ันจะมี
การสรางแบบจําลองพลศาสตรของระบบรวมทั้งตัวบงช้ี 13 ตัว (vari-ables) และตัวแปรเสริม 
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ ข้ึนอยูกับการจําลองตัวเลขโดยใชสามข้ันเครือขายประสาท BP โดยข้ันตอนวิธีทาง
พันธุกรรมและข้ันตอนการจับกลุมอนุภาค การศึกษาน้ีประเมินความย่ังยืนในอนาคตแบบไดนามิก
และเปรียบเทียบวิวัฒนาการความย่ังยืนในป 2014 - 2050 ภายใตกลยุทธการพัฒนาที่แตกตางกัน 
ผลการวิจัยไมเพียงแตใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการควบคุมแบบขับเคลื่อนอยางไมหยุดน่ิง 
ยังเปนการจัดการทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาดานการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในอนาคต อีกทั้งเปน
แนวทางในการประเมินความย่ังยืนในการทองเที่ยวระดับภูมิภาคดวย 
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 เนรินกา แลงวินีเน (Neringa Langviniene, 2014) ไดศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในภาคบริการทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลิธัวเนีย งานเขียนน้ีนําเสนอการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในภาคการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในการทองเที่ยวทั่วไป รวม
ไปถึงวัตถุประสงคการทองเที่ยวสวนบุคคล ธุรกิจ สุขภาพและการพักผอน การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลทุติยภูมิ รวมถึงสถิติของบริษัทที่ใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จํานวนพนักงาน รายได 
และขอมูลของลูกคา ระยะเวลาในการเขาพัก และการประเมินการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ผลช้ีใหเห็นเฉพาะเจาะจงวาการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลิธัวเนียสามารถใช
การแสดงดานตลาดการทองเที่ยว โดยรัฐบาลลิธัวเนียสําหรับการวางตําแหนงของประเทศใหเปน
ผูผลิตการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 เฮดซามุดดิน ซารูจี Hessamoddin Sarooghi (2013) ไดศึกษาเรื่องการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม: การสังเคราะหขอมูลประเมินอภิมานของ
องคกรทางวัฒนธรรมและปจจัยดานสิ่งแวดลอม ที่เช่ือกันโดยทั่วไปวาความคิดสรางสรรคชวยเพิ่ม
กิจกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ดวยการวิจัยเชิงประจักษเกี่ยวกับผลกระทบของความคิดสรางสรรคกับ
นวัตกรรมแมวาในเชิงบวกมีการผลิตที่หลากหลายของผล ในการศึกษาน้ีไดทําการวิเคราะหขอมูลจาก 
52 ตัวอยางเชิงประจักษประกอบดวย ขอสังเกตในการทดสอบลักษณะของความสัมพันธน้ีและ
โดยเฉพาะวิธีการที่องคกรดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมการเช่ือมโยงความคิดสรางสรรคนวัตกรรม 
พบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับ
บุคคล นอกจากน้ี ยังพบผลกระทบที่นาสนใจในการที่ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมสําหรับ บริษัท ขนาดใหญนวัตกรรมกระบวนการและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตํ่าเมื่อเทียบ
กับ บริษัท ขนาดเล็กนวัตกรรมผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมไฮเทค จึงสรุปไดโดยการอภิปรายทฤษฎี
และผลกระทบและขอเสนอแนะเสนอขายการบริหารจัดการสําหรับการวิจัยในอนาคตผูประกอบการ
และวรรณกรรมนวัตกรรม 
 จิเซม (Gizem, 2013) ไดศึกษาเรื่องนวัตกรรมและการวัดการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนใน
อุตสาหกรรมโรงแรม: การตัดสินใจลําดับช้ันการทําแบบจําลอง โดยมุงเนนไปที่การพิจารณาของ
วิธีการใชตัวช้ีวัดในการตรวจสอบการสรางสรรคนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืนในเกี่ยวของและ
เปนประโยชน ลักษณะในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ขอมูลแบบบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของโรงแรมเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการตัดสินใจ เพราะมันเปนเรื่องยากมากในการประเมินผล
การดําเนินงานของ บริษัท ที่อยูบนพื้นดินของตัวช้ีวัดมากเกินไป วัตถุประสงคของการทํางานก็คือการ
ออกแบบรูปแบบสําหรับการไดรับการพัฒนาอยางย่ังยืนเกณฑคอมโพสิตเพื่อที่จะ วัดไดที่ย่ังยืน
การเจริญเติบโตและการสรางสรรคนวัตกรรม แนวคิดอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอกรอบแนวคิด น้ีถูก
นํามาใชโดยการกําหนดตัวบงช้ีผลกระทบของแตละคนน้ัน การพัฒนาอยางย่ังยืนโดยรวมของ บริษัท 
โดยใชแนวคิดของเอเอชพ ี
 ซี เจ เชง (C.J. Cheng, 2012) ไดศึกษาการเช่ือมโยงระหวางนิเวศนวัตกรรมและผลการ
ดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมประเทศไตหวัน โดยในหลายองคกรพยายามทําองคกรใหเปนองคกร
แหงนวัตกรรมเชิงนิเวศ ในขณะที่รูปแบบนวัตกรรมที่แตละองคกรยังมีคุณลักษณะของตัวเอง โดยยัง
ไมมีปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ จึงยังไมสงผลใหเกิดนวัตกรรมเปนมิตรกับ
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สิ่งแวดลอม ที่มีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยไมตองมีมุมมองแบบองครวม โดยบทความน้ีไดศึกษาถึง
นวัตกรรม กระบวนการผลิตภัณฑองคกร และผลกระทบตอองคกรในการดําเนินธุรกิจ โดยการนํา
ทฤษฎีมาใชสรางแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ที่มี 121 ตัวอยาง ที่เก็บรวบรวมจากสมาคมการ
จัดการสิ่งแวดลอมไตหวัน ผลการศึกษาพบวานวัตกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขององคกร มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานที่แข็งแกรงทางธุรกิจ นอกจากน้ี กระบวนการและนวัตกรรมเชิงนิเวศในการ
สรางสินคา จะชวยเปนสื่อกลางในการนําเสนอความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขององคกร ผลการวิจัย
ช้ีใหเห็นวาการพัฒนาโปรแกรมเชิงนิเวศนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 1) ผูบริหารจะตองเขาใจการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน 2) ความสัมพันธทางวิวัฒนาการรวมกันระหวางนวัตกรรมนิเวศที่แตกตางกัน 
 เวน จุง เชน (Wen-Jung Chen, 2011) ไดศึกษาเรื่องนวัตกรรมในการใหบริการของ
โรงแรม : วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ การพิ่มข้ึนของการแขงขันที่กําลังขยายตัวในตลาดทั่วโลก ดังน้ัน
โรงแรมมีความตองการในการคิดคนบริการและกระบวนการของพวกเขาอยางตอเน่ืองเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ การระบุกระบวนการที่ใหแนใจวาการบริการดีเยี่ยม และความมีประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม การปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน โดยใชการทบทวนวรรณกรรม และใชแบบสอบถามในการ
สํารวจของพนักงานที่ทํางานใหบริการนักทองเที่ยวตางชาตินุตสาหกรรมโรงแรมในไตหวันจํานวน 
185 คน ในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมนวัตกรรมบริการ  บุคลิกภาพเชิงรุก 
พฤติกรรมในการดูแล และนวัตกรรม ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีกอใหเกิดวรรณกรรมของนวัตกรรมการบริการ 
โดยแสดงใหเห็นวาสิ่งแวดลอมมีผลในการครอบงํารูปแบบของพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม 
 มารติน เบียรน และ คริส โครแมค (Martin Beirne and Chris Cromack, 2009) ไดศึกษา
เรื่องการจัดการพันธมิตรเชิงสรางสรรค ผลสะทอนของสังคมในนวัตกรรมการบริการ วัตถุประสงค
เพื่อพิจารณาถึงสามมิติที่กลาวถึงวิทยาศาสตรการบริการ มุงประเด็นของการจัดการความรูของสังคม
อยางไรที่สามารถนํามาผสมผสานกับวิทยาศาสตรและวิศวกรรมในการผลิตนวัตกรรมการบริการ 
วิธีการสหสาขาวิชาชีพในการสรางสรรคนวัตกรรมบริการไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ ความตึงเครียด 
ตรงทางวินัย และการ จัดลําดับความสําคัญ ความไวซึ่งกันและกันกับสภาพบริบทและขอจํากัดอมูล
เชิงลึกที่ มีความคิดสรางสรรค และตัวเลือกสําหรับกิจกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม เชนเดียวกับลําดับช้ัน
ระดับบนขององคกรและโครงการปรับปรุงการทํางาน จะตองเช่ือมตอกับแรงบันดาลใจและขอมูลเชิง
ลึกในทองถ่ิน 
 ริชารด (Rickards, 2006) ไดศึกษาเรือ่งผูนําสรางสรรคทีเ่ปนผลมาจากการจัดการนวัตกรรม
และความสรางสรรคในชวงทศวรรษที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะความ
เปนผูนําที่ถือเปนกระบวนการที่มีผลมาจากการเกิดนวัตกรรมกับความสรางสรรค การศึกษาครั้งน้ีได
เผยใหเห็นประเด็นตางๆที่มีความเกีย่วเน่ืองกันอีกทัง้แสดงใหเห็นถึงรปูแบบทีท่ับซอนกัน 9 รูปแบบซึ่ง
ในแตละดานของความเปนผูนํามีสวนรวมในการกอใหเกิดขอมูลเชิงลึกที่สรางสรรค หรือการสราง
นวัตกรรม โดยภาวะผูนําน้ันมีบทบาทที่ทําใหเกิดความสรางสรรคในเชิงลึกและความสามารถในการ
ผลิตนวัตกรรม อยางไรก็ตาม ภาวะการเปนผูนําถือเปนปจจัยทีม่ีอยูภายในตัวแบบของการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งน้ี ผูวิจัยพบวาทั้งภาวะผูนํา ความสรางสรรคและนวัตกรรมนั้นเปนเหมือนระบบองคความรูที่
สามารถผสมผสานเพื่อการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติได 
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 ลีนา อเกสแทม (Lena Aggestam et al., 2006) ไดศึกษาการเรียนรูองคกรหรือการ
จัดการความรู ซึ่งมากอนไกหรือไขหรอืไม โดยมุงเนนศึกษาความจําเปนสําหรับองคกรที่จะเปนองคกร
การเรียนรูเติบโต เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) ตองมีการจัดการความรู (KM) ซึ่งจะข้ึนอยูกับของ 
LO มันก็เหมือนไกและไข มันเปนไปไมไดที่จะตอบคําถามที่มากอนและพวกเขามีทั้งข้ึนอยูกับอีกคนหน่ึง
ที่ประสบความสําเรจ็ วรรณกรรมเนน LO หรือ KM แมจะมีความจริงที่วาพวกเขาจะข้ึนอยูกบั องคกร
ที่ตองการที่จะกลายเปนองคกรการเรยีนรูตองใหความสนใจทั้งในและดังน้ันจึงจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในการเนนไปที่แทจริงและมี KM กระดาษน้ีเนนปญหาน้ี มัน LO แผนที่เพื่อ KM และนําเสนอใน
ลักษณะองครวมเปนรูปแบบความคิดของ LO และ KM ในการทํางานในอนาคตรุนน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางสําหรับวิธีการที่จะแนะนําแทจริงและกิโลเมตร 
  ไวรานี บี และคณะ (Virany B. et al., 1992) ไดศึกษาเรื่องการบริหารและผลลัพธใน
องคการดานสภาพแวดลอม: วิธีการเรียนรูองคการ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจผูบริหารในฐานะที่เปน
กลไกสําคัญในการเรียนรูขององคกรและทําใหเกิดการปรับตัวขององคกร สามารถปรับเปลี่ยนความรู
ทักษะและกระบวนการทํางานรวมกันของทีมผูบริหารระดับสูง ทักษะ และกระบวนการสื่อสารปรับปรุง
ความสามารถของทีมที่จะรับรูและดําเนินการกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง พบวาผลการศึกษาจาก 
59 บริษัท แสดงใหเห็นวาการบริหารมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร นอกจากน้ี
ยังเปนสิ่งสําคัญที่จะแยกแยะระหวางการบริหารของซีอีโอและผูบริหารการเปลี่ยนแปลงทีมซึ่งเปน
อิสระในการปรับปรงุประสทิธิภาพขององคกรทีต่ามมา ผลกระทบเชิงบวกของความสําเร็จจะเสริมเมื่อ
มันเกิดข้ึนพรอมกับการเปลี่ยนเสนทางยุทธศาสตร ในที่สุดจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน
องคกร จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปองคประกอบที่ใชในงานวิจัยไดดังตารางที่ 5 
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อนุจิตร ชิณสาร (2557) - - - - -     - - - - - - - - - - 

รีชา ชื่นชนกพิบูล และ 
ประกอบ คุณารักษ 
(2557) 

- - - -  - -  - - - - - - - - - - - 
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ธีร ตีระจินดา และ  
สมบัติ กาญจนกิจ (2557) 

   - - -   - - - - - - - - - - - 

วลัยลักษณ รัตนวงศ ณัฐ
ธิดา สุวรรณโณ และธีร
ศักดิ์ จินดาบถ (2557) 

- -   - - - - -  -  - - - - - - - 

ปรารถนา หลีกภัย (2557) - - - - - - - - -   - - - - - - - - 
ศุภวัตร มีพรอม (2556)  - -  - - - - - -  - - - - - - - - 
นิติ รัตนปรีชาเวช (2555)         - - - - - - - - - - - 
ชนิดาภา แกวฉลวย(2555) - - - - - - - - - - - - -   - - - - 
นฤมล จิตรเอ้ือ และ  
เขมมารี รักษชูชีพ (2555) 

 - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

คคนะ นอยมณี (2554) - -  - -   - - - - - - -   - - - 
ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิ

ตระกูล, (2554) 
- - - - - - -  - -  - -  - -  - - 

พรพธู รูปจําลอง (2552) - - - - - - - - - - - - -      - 
Prajogo (2016) - -  - - -   - - - - - - - - - - - 
Mario Schaarschmidt 

(2016) 
- - - - -    - - - - - - - - - - - 

Chih-Wen Wu (2016)  - -  - -  -   - - - - - - - - - - 
Julia Nieves and Mercedes 
Segarra Cipres (2015) 

- - - -     -  - - - - - - - - - 

Ming-Lang Tseng (2015) - - - - - -    - - - - - - - - - - 
Ruff (2015)       - - - - - - - - - - - - - 
Neringa Langviniene 

(2014)   
     - - - - - - -  - - - - - - 
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C.J. Cheng (2012) - - - - - -   - - - - - - - - - - - 
Wen-Jung Chen (2011) - - -  -    - - - -   - - - - - 
Ann Mette Hjalager 
(2010) 

- - - - - - -    - - - - - - - - - 

Francina orfila-Sintes 

and Jan mattsson (2009) 
- - - - - - - -   - - - - - - - - - 

Martin Beirne & Chris 
Cromack (2009) 

- -   - - -  - - - - - - - - - - - 

Meng-Lei Monica et al. 
(2009) 

- - - - - - - -   - - - - - -    

Maria Elena Baltazar 
Herrera (2016) 

 -   -  - - - - - - - - - - - - - 

Robert Nowacki and 
Katarzyna Bachnik 
(2016) 

- -  - -  -  - - - - - - - - - - - 

Javier Perez-Freue and 
Ellen  Enkel (2016) 

-    - - - - - - - -  - - - - - - 

Shahnaz Rezamand 
and Maryam Karimi 
(2015) 

- -  - - - -  - - - - - - -   - - 

Neeraj Kumar Jaiswal 
and Rajib Lochan 
Dhar(2015) 

 -   - -  - - - - - - - - - - - - 

Elizbieta Szymanska 
(2015) 

- - - - - -   - - - - -    - - - 
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Richard M. Walker, 
Jiyao Chen and Deepa 
Aravind  (2015) 

- - - -   -  - - - - - - - - - - - 

Javier Perez-Freue and 
Ellen  Enkel (2015) 

- - -   - - - - - - -  - - - - - - 

Phillip LeBel (2008) - - -  - - - - -   - - - - - - - - 
Alejandro Germán 
Franka, Marcelo 
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Sarper Karakadilar and 
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- - -  - -  -  - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 5  แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับนําไปกําหนดแนวโนมองคประกอบที่ใชในการศึกษา (ตอ) 

งานวิจัยที่เก่ียวของสําหรับ

นําไปกําหนดตัวแปร 

ระบบการปฏิบัติงาน 

การสงเสริมให
เกิดความคดิ
สรางสรรค 

การมีนวัตกรรม 
การเพ่ิมสมรรถนะไปสู
องคการแหงการเรียนรู 

การจัดการเชิงสุขภาพ 

ดา
นค

วา
มคิ

ดค
ลอ

งแ
คล

ว 

ดา
นค

วา
มคิ

ดยื
ดห

ยุน
 

ดา
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ิเร
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อีย
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ูมิป
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ภัย
 

ดา
นค

วา
มร

ับผ
ิดช

อบ
ขอ

งผ
ูปร

ะก
อบ

กา
ร 

Jiekuan Zhang &  Mei 
Ji, Yan Zhang (2015) 

- -   - - - - - - -  -  - - - - - 

A. Idil Gaziulusoy 
(2015) 

- - - - - -   -  - - - - - - - - - 

Shengquan Yu et al 
(2015) 

- - - - - - - - - - - - - - -  -  - 

Rezamand, S., & 
Karimi, M. (2015). 

- - - - - - - - - -    -  - - - - 

Kyung-Min Nam et al, 
(2015) 

- - - - - - - - - - -   -  - - - - 

Sanetake Nagayoshi, 
(2015) 

- - - - - - - - - - - - - - -     

F. Conte et al,  (2012) - - - - - - - - - - - - - - -     

Zhang Qia & Ma 
Junhaia (2011) 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  จากตารางที่ 5 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับนําไปกําหนดแนวโนมองคประกอบที่ใชใน
การศึกษาพบวา การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีแนวโนมองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบหลัก
ที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค มี 4 องคประกอบยอย ไดแก ดานความคิดคลองแคลว 
ดานความคิดยืดหยุน ดานความคิดริเริ่ม และดานความคิดละเอียดละออ การสงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรคน้ันเกิดจากองคประกอบยอย 3 ประการที่ทํางานรวมกัน อันไดแก ความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) ในที่น้ีคือความรูในดานเทคนิค ข้ันตอนการปฏิบัติ และภูมิปญญาที่มีอยูด้ังเดิม ทักษะการ
คิดสรางสรรค (Creative-thinking Skills) เปนการกําหนดความยืดหยุนและจินตนาการของคนใน
การแกปญหา และแรงจูงใจ คือแรงปรารถนาที่มุงไปสูการแกปญหาที่มีอยู ซึ่งกอใหเกิดการแกไขที่
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สรางสรรคมากกวาแรงจูงใจจากภายนอก องคประกอบหลักที่ 2 การมีนวัตกรรม มี 4 องคประกอบยอย 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการบริหารดานกระบวนการ และดานเทคโนโลยี การมีนวัตกรรมมีผลตอ
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงแรม ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของการดําเนินงาน หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกรในดานโครงสรางการปฏิบัติงานโรงแรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมา
กอนเพื่อตอบสนองตอบริบทโลกาภิวัตน ที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคา 
พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 
ความอยูรอด และสงใหเกิดความสามารถเชิงการแขงขัน องคประกอบหลักที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะ
ไปสูองคการแหงการเรียนรู มี 5 องคประกอบยอย ไดแก การใฝเรียนใฝรู การพัฒนากรอบแหง         
ภูมิปญญา การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ 
การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู เปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนในองคการ 
เชน ผลักดันการเรียนรูข้ึนในองคการ สนับสนุนใหผูบริหารใสใจพัฒนาบุคลากรของตนโดยใส
เครื่องมือการเรียนรูใหกับพนักงานมากขึ้น มุงหวังที่จะสรางวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนในองคการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เนนการเรียนรูรวมกัน ฝกปฏิบัติงานจริงซึ่งเปนกระบวนการของกลุมที่มี
ทักษะและประสบการณที่หลากหลายแตกตางกัน มารวมกันวิเคราะหและวางแผนปฏิบัติการในการ
เพิ่มสมรรถนะไปสู องคการแหงการเร ียนรู  องคประกอบหลักที ่ 4 การจัดการเชิงสุขภาพมี              
6 องคประกอบยอย ไดแก ดานสถานที่ ดานบริการเชิงสุขภาพ ดานบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดาน
สุขอนามัยละความปลอดภัย และดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ การจัดการเชิงสุขภาพ มัก
พบในกลุมผูรักสขุภาพเปนหลัก อันเน่ืองมาจากแนวโนมการเพิ่มข้ึนของนักทองเทีย่วเชิงสุขภาพ ทําให
ความตองการบริการดานสุขภาพเพิ่มข้ึน การดํารงชีวิตในสังคมเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขันกอใหเกิด
ความเครียดและโรคภัยตางๆ ตามมา เปนโอกาสในการขยายตัวของบริการสงเสริมสุขภาพ ดังน้ัน 
การทองเที่ยวกลุมผูรักสุขภาพ จึงมุงสูการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการมีการผาน
มาตรการยกระดับเพือ่ใหเปนศูนยกลางการดูแลสขุภาพของกลุมนักทองเที่ยวเชิงสขุภาพ ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนา อุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดกลุมผูรักสุขภาพ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
ใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว โดยเพิ่มรูปแบบการใหบริการแกนักทองเที่ยว
เสริมสรางศักยภาพสถานใหบริการเชิงสุขภาพและบุคลากรภาคบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมี
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในขางตน ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนแนวทางการศึกษา
และใชประโยชนจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 จากตารางที่ 6 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคต ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
แนวคิดเกี่ยวกบัระบบการบรหิารโรงแรม แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงสรางสรรค แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานในโรงแรมเพื่อการสนับสนุนความสําคัญและปญหาของการวิจัย 
และการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล และสนับสนุน
การอภิปรายผล  การสรางเครื่องมือการวิจัย ใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงสรางสรรค แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานในโรงแรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู และ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยอนาคตวิจัยดวยการวิจัยอนาคต 
  ทั้งน้ี ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต ไดดังตารางที่ 7  
 
 
 

ประเด็นที่เกี่ยวของกบัเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศกึษาและใชประโยชน 

สนับสนุน
ความสาํคญั
และปญหา
ของการวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เคร่ืองมือ
การวิจัย 

ใชเปนแบบ
แผนในการ

วิเคราะหขอมูล 

สนับสนุนการ
อภปิราย

ผลการวิจัย 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย      

การจัดการ   -   

ระบบปฏิบัติงานโรงแรม      

นวัตกรรม      

การจัดการเชิงสรางสรรค   -   

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   -   

องคการแหงการเรียนรู      

ระบบมาตรฐานในโรงแรม      

การวิจัยอนาคต -     
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ตารางที่ 7 สรปุสาระสําคัญจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปสาระสําคัญจากการศึกษา 
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-
2560 

ยุทธศาสตร 1 การสงเสรมิตลาดทองเที่ยว 
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาสินคาและบรกิาร

ทองเที่ยว 
ยุทธศาสตร 3 การบริหารจัดการทองเที่ยว 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ ทฤษฎีการจัดการองคการสมัยใหม 
ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานโรงแรม ทฤษฎีเชิงระบบ 
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ดานผลิตภัณฑ การพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑใหม 

ดานบรหิาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ 
ตลอดจนการจัดการองคการทีส่งผลใหระบบการ
ทํางาน มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
ดานกระบวนการ ชวยตอบสนองความตองการ
ลูกคาและผูบริโภค 
ดานเทคโนโลยี เปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ
กระบวนการที่ตอบสนองความตองการลูกคา 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิง
สรางสรรค 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 
ความคิดริเริ่ม 
ความคิดละเอียดลออ 

แนวคิดกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ วัตถุประสงคการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงสุขภาพ ดานสถานที ่
ดานบริการเชิงสุขภาพ 
ดานบริหารจัดการ 
ดานบุคลากร 
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ดานความรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 7 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปสาระสําคัญจากการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู การใฝเรียนใฝรู 

การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา 
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน 
การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
การคิดอยางเปนระบบ 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR 

ขอพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง EDFR กับ 
Delphi ขอพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง 
EDFR กับ EFR 

 

  จากตารางที่ 7 ผูวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต โดยนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสาระสําคัญจากการศึกษา 
ในประเด็นที่เกี่ยวของไดดังน้ี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการใชทฤษฎีการจัดการองคการสมัยใหม
และทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง แนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารโรงแรม โดยใชทฤษฎี
เชิงระบบ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อใชศึกษาดานผลิตภัณฑ ดานบริหาร ดานกระบวนการ และ
ดานเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและความคิดเชิงสรางสรรค  ซึ่งประกอบไปดวย 
ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสาระสําคัญประกอบดวยวัตถุประสงคการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในโรงแรม 
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ใชยุทธศาสตร 1 การสงเสริมตลาดทองเที่ยว ยุทธศาสตร 2 การพัฒนา
สินคาและบริการทองเทีย่ว และยุทธศาสตร 3 การบริหารจดัการทองเที่ยวแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการ
วิจัยอนาคต EDFR 3 รอบ ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีขางตนมาใชเพื่อศึกษาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ในการดําเนินการวิจัย โดย
ศึกษาคนควาอยางเปนระบบเพื่อสรางนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ที่กอใหเกิดประโยชนตอกลุมธุรกิจ
บริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเทีย่วเชิงสุขภาพในอนาคต ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสารในการสังเคราะหแนวคิด และประยุกตใช
เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) 2 รอบ เพื่อใหไดองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต จากนั้น นํารางระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มาประยุกตใช
เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 3 และทําการสังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อใหไดระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงแบงข้ันตอนดําเนินการวิจัยทั้งหมดออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก 
ไดแก  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวโนมและองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 ข้ันตอนที่ 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 1 และ 2 เพื่อศึกษาองคประกอบของ
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
  ข้ันตอนที่ 3 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 3 โดยประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต 
(EDFR3) รวมกับประยุกตวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa) มาสังเคราะหระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวโนมและองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 ข้ันตอนที่ 1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary research)  
 ผูวิจัยใช ในการวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อันไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารเผยแพร โดยไดทําการรวบรวม
ขอมูล และทําการบันทึกขอมูลที่ตองการไว เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบในการศึกษา 
ออกแบบและกําหนดวิธี วิจัยเอกสาร แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร มีกระบวนการดังน้ี 
 



80 

 

1. การคัดเลือกเอกสาร โดยเกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใชในการวิจัยทั้งหมด 
ไดมาจากการศึกษาจากเอกสารในลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยเหตุน้ี
การคัดเลือกเอกสารเพื่อนํามาวิเคราะหจึงเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเอกสารที่เกีย่วของ
กับประเด็นในการวิจัยมมีาก อีกทั้งเอกสารบางชนิดยังมีความซับซอนของขอมูล ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่
จะตองมีเกณฑ สําหรับงานวิจัยน้ีใชเกณฑการคัดเลือกโดยเลือกจาก 1.1) ความทันสมัยของขอมูล โดยผูวิจัย 
ดูจากแนวคิดหรือทฤษฎีน้ันยังสามารถนับมาใชไดในปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการ เพื่อ
สามารถนํามาสรางกรอบแนวคิด วิเคราะหแนวโนมองคประกอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 1.2) มีความ
สอดคลองกับเรื่องที่ตองการศึกษา 1.3) ขอมูลมีความนาเช่ือถือ โดยการศึกษาจากแหลงขอมูลที่มีช่ือเสียง
เปนที่ยอมรับ และมีการยืนยันขอมูลจากแหลงขอมูลหลายแหลง รวมถึงเปนขอเท็จจริง 1.4) ขอมูล
หรือเอกสารที่เปนที่ยอมรับของนักวิชาการ หรือผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยพยายามศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิชาการที่เปนที่ยอมรับในคุณภาพของงานโดยเฉพาะแนวคิดทางการจัดการ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยการจัดการที่มีคุณภาพ 

2. จัดกระทําขอมูล เปนข้ันตอนการเก็บรวบรวมเอกสารอยางเปนระบบ ในรูปแบบตาราง
เพื่อสามารถประเมินเอกสาร คัดเลือกและศึกษาเอกสารที่เหมาะสมสําหรับนํามาพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดย
การนิรนัยขอมูล (Deductive Approach) จากเอกสาร 200 ฉบับ ลดลงเหลือจํานวน 70 ฉบับ ที่
สามารถนํามาใชกับการวิจัยครั้งน้ีไดอยางเหมาะสม ไดแนวคิดเชิงระบบในดานการใหบริการสุขภาพ 
การมีนวัตกรรม การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการ
เรียนรู กอใหเกิดแนวคิดการจัดการคุณภาพในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  

3. ประเมินเอกสาร เปนข้ันตอนที่ใชสําหรับประเมินเอกสารที่ศึกษา วามีความเกี่ยวของ
เหมาะสมกับเน้ือหาที่จะใชศึกษาทําการวิจัยมากนอยเพียงใด รวมถึงการวิเคราะหมูลและทําความ
เขาใจในเน้ือหาที่ศึกษาอยางลึกซึ้งเพื่อสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ข้ันตอนที่ 1.2 สังเคราะหประเด็น  
 โดยการสังเคราะหขอมูลเปนการสังเคราะหขอมูลแบบประเมินอภิมาน (Meta-analysis) 
เพื่อหาความสัมพันธเช่ือมโยงในแตละแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการอยางองครวมและมีระบบ
เปนข้ันเปนตอน และสุดทายการวิเคราะหเอกสาร ในการวิจัยน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบ
การเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ในข้ันตอนที่ 1 
คือการลดขอมูล (Data reduction) เปนกระบวนการลดขอมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะขอมูลหรือตัว
แปรที่ใชในการทํางานวิจัย และข้ันตอนที ่2 การจัดรูปขอมูล (Data display) เปนกระบวนการสราง
รูปแบบหรือจัดกลุมของตัวแปรที่ใชในงานวิจัย เพื่อพิจารณาขอมูลที่มีความเหมือนกัน เพื่อยืนยัน
ความถูกตองและพิจารณาถึงความแตกตางกันของขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาวิเคราะหขอสรุปการวิจัย 
และข้ันตอนที่ 3 คือการหาขอสรุป และจัดกลุมเน้ือหาที่ไดจากการสังเคราะหขอมูล เพื่อมาจัดกระทํา
เปนแนวโนมขององคประกอบในแตละดานพรอมทั้งจัดทําตารางขอมูลแสดงความสัมพันธจากการใช
ประโยชนจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อนําไปใชในการสรางขอคําถามสัมภาษณ EDFR สรุป
ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

  

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

การคัดเลือกเอกสาร 
คัดเลือกเอกสารที่เก่ียวของกับระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม

เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 

 

ปฏิเสธ 

แนวโนมและองคประกอบ  
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเทีย่ว 

เชิงสุขภาพในอนาคต 
 

จัดกระทําขอมูล 

ประเมินเอกสาร 

ส้ินสุด 

การสังเคราะหเอกสาร 
ที่เก่ียวของกับระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
  

 

ปฏิเสธ 
นิรนัยขอมูล 

(Deductive Approach) 

จัดรูปขอมูล 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

เริ่มตน 
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 สรุปจากแผนภาพที่ 7 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร จะเห็นไดวา การวิจัย
เอกสาร ถือวามีความสําคัญ เปนข้ันตอนทําวิจัย เพื่อสรางแนวโนมในการสังเคราะหองคประกอบ
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยตองมีการศึกษาเอกสาร และคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพ จากน้ัน
นํามาสังเคราะหเอกสาร ในข้ันตอนการสังเคราะหเอกสารน้ันตองมีการตรวจสอบรายละเอียดความ
นาเช่ือถือของเอกสาร และความถูกตองของขอมูล โดยการศึกษาความเช่ือมโยงของขอมูลจากเอกสาร 
งานวิจัยหลายๆงาน และจากความสอดคลองตรงกันของขอมูลจากเอกสารงานวิจัยหลายๆงาน  
ที่นํามาศึกษาพิจารณาเพื่อนํามาสรางแนวโนมและนําไปใชในการวิจัยในข้ันตอนตอไป 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 สําหรับในข้ันตอนที่ 2 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 มา
เปนการนําแนวโนมของตัวแบบ ที่ไดจากการวิจัยเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสรางขอคําถาม
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 2 รอบ และนํามาสังเคราะหขึ้นรูปเพื่อนํามาสรางองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอย ของระบบบริหารโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค จากแผนภาพที่ 5 แสดง
ข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) มีกระบวนการดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 2.1 การวิจัยอนาคตแบบ (EDFR) รอบที ่1 

1. สรางขอคําถาม โดยนําผลองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มาสรางขอคําถามเพื่อนํามาใชในการ
สัมภาษณเชิงลึก ขอคําถามที่ใชในการสรางแบบสัมภาษณ มีลักษณะแบบปลายเปด (Opened-
ended Questionnaire)  

2. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 เปนข้ันตอน การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเช่ียวชาญ ที่มี
ความรูและประสบการณทีเ่กี่ยวของกับระบบปฏิบัติงานโรงแรม รวมถึงผูเช่ียวชาญดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ จํานวน 17 คน (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) ดวยวิธีการดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับใน
ข้ันตอนการวิจัย จะใชผูใหขอมูลหลกัตามผูที่มสีวนเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  โดยกําหนดผูเช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิ ความรู 
หรือประสบการณเฉพาะทางดานการปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ดวยเทคนิคการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกผูเช่ียวชาญจากกลุมบุคคลประกอบดวย 
1. ผูประกอบการในธุรกิจใหบริการโรงแรม จํานวน 6 คน 2. ผูเช่ียวชาญดานระบบปฏิบัติงานโรงแรม 
และนวัตกรรมการบริการ กลุมนักวิชาการ ไดแกอาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญ จํานวน 6 คน 
3. กลุมหนวยงานภาครัฐจํานวน 5 คน รวมจํานวนผูเช่ียวชาญทั้งสิ้น 17 คน ทั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวา 
จํานวนผูเช่ียวชาญน้ัน มีความเหมาะสมตามเกณฑและสอดคลองกับแนวคิดของ โทมัส ที แมคมิลแลน 
(Thomas T. McMillian, 1971) ที่เสนอวา หากกลุมผูเช่ียวชาญมีจํานวนต้ังแต 17 คนข้ึนไปเปน
ระดับที่ใหผลของอัตราการลดลงของคาความคลาดเคลื่อน (Error) นอยที่สุด และคงที่ที่ระดับ 0.02 
ดังตารางที่ 8 แสดงดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 8 แสดงระดับที่ใหผลของอัตราการลดลงของคาความคลาดเคลือ่น  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ ระดับความคลาดเคล่ือน อัตราการลดลงของความ

คลาดเคล่ือน 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

ที่มา: Thomas T. Macmillan, "The Delphi Technique" (paper presented at the annual 
meeting of the California junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, Monterey, California, 1971), 3-5. 
 

3. เรียบเรียงขอมูลโดยการถอดเทปและสังเคราะหขอมูล ที่ไดจากการสอบถามขอมูลจาก
ผูเช่ียวชาญ ทั้ง 17 คน จากการสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 แลวนําขอมูลน้ันมาจัดกระทํารวบรวม
ข้ึนมาเปนแบบสอบถามเพื่อทําการวิจัย EDFR รอบที่ 2 เพื่อนําไปสรางแบบสอบถามกลับไปสอบถาม
ผูเช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อยืนยันคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณในรอบที่ 1 หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมให
เกิดขอมูลที่สมบูรณครบถวนย่ิงข้ึน สําหรับใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ทั้งน้ีผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชวิธีสามเสา (Triangulation) ในดานขอมูล (Data) ทําการตรวจสอบแหลงที่มาจาก 3 แหลง
ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล ในดานผูวิจัย (Investigator) คือการตรวจสอบผูวิจัยแตละคนได
ขอมูลแตกตางกันอยางไร ในดานทฤษฎี (Theory) ตรวจสอบผูวิจัยสามารถใชแนวคิด ทฤษฎีที่ตางไป
จากเดิมที่ตีความขอมูลเดิมแตกตางกันเพียงใด 
 ข้ันตอนที่ 2.2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 2 

1. แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 เปนข้ันตอนการนําแบบสอบถามที่ไดจากการถอดบท
สนทนาจากการสัมภาษณในรอบที่ 1 มานําเสนอเพื่อใหผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เพื่อยืนยันคําตอบหรือ
เพิ่มตัวแปรที่ผูเช่ียวชาญเห็นวามีความสําคัญอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูเช่ียวชาญ
กับผูวิจัย หลังจากน้ันประมาณ 1 สัปดาห ผูวิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพื่อนําขอมูลไป
วิเคราะหคาทางสถิติมาคํานวณคาเพื่อสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน 
(Median) ต้ังแต 3.5 ข้ึนไป และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range หรือคา Q3–Q1) 
เปนคาความสอดคลองกันของความเห็นของผูเช่ียวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือวามีคาที่เหมาะสม จากน้ัน
นําผลที่ไดมาสรุป และสรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต สรุปดังภาพที่ 8   
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ภาพที่ 8 แสดงข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

 
 สรุปจากภาพที่ 8  Flow chart แสดงข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR รอบที่ 1 และรอบ
ที่ 2 จะเห็นไดวาข้ันตอนน้ีถือเปนข้ันตอนในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
สําหรับการสรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคต ดังน้ันผูวิจัยตองมีการเตรียมการหาขอมูลระบบปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
และครบถวนมากที่สุด และเพื่อนําคําตอบที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อนําไปใชในการ
จัดระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
ตอไป 

ส้ินสุด 

 

ถอดเทป สังเคราะห

ขอมูล 

 

สราง 
แบบสอบถาม 

แนวโนมองคประกอบ  
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคต 

 

 

สังเคราะห 
ขึ้นรูป 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

แนวโนมและองคประกอบ 
 ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคต 

สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน 

สัมภาษณแบบเชิงลึก 

เร่ิมตน 

สอบถาม EDFR รอบที่ 2 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน 

โดยใชแบบสอบถาม 
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ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพในอนาคต 
  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยใชการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  จากภาพที่ 8 แสดงข้ันตอนดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 3.1 การวิจัยเชิงประเมิน  
 รางเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ มาประยุกตการวิจัยแบบอนาคต EDFR รอบที่ 3 รวมกับประยุกตวิธีการประเมินระบบ
ปฏิบัติงานดวยวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa)   เพื่อสังเคราะหเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในอนาคต ดังภาพที่ 9        
                              

 
ภาพที่ 9  แสดงข้ันตอนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ            

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 
 จากภาพที่ 9 แสดงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  และทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยผูเช่ียวชาญ ได
รางการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และได
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคต 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

ประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR3)  
รวมกับประยุกตวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa)   

รางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวตักรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

สังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวตักรรมเชิงสรางสรรค
เพ่ือยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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 จากข้ันตอนดําเนินการวิจัยทั้ง 3 ข้ันตอน สามารถวิเคราะหและสรุปกระบวนการไดดัง
ภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10  แผนผังแสดงข้ันตอนรวมกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ยอมรับ 

สังเคราะหขึ้นรูป 
เปนองคประกอบ 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

เร่ิมตน 

การคัดเลือกเอกสาร 
คัดเลือกเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

สังเคราะหขอมูล 

 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม 
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 

ส้ินสุด 

แนวโนมและองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ปฏิเสธ 

องคประกอบ 
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพในอนาคต 

  

ขั้นตอนที่ 1  
การวิจัยเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 2  

การวิจัย EDFR 

ขั้นตอนที่ 3 

รางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ

ยกระดับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในอนาคต สังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย 2558-2560 

การประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR3) รวมกับ
ประยุกตวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa)   
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 จากภาพที่ 10 แผนผังแสดงข้ันตอนภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต เปน
ภาพการสรุปรวมข้ันตอนการวิจัยทั้งหมด โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร เปน
ข้ันตอนสําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนแนวโนมองคประกอบ
ของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต ข้ันตอนที่ 2 ผูวิจัยใชการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Future Research) รอบที่ 1 
และรอบที ่2 เปนการผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 
และเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน โดยมีความเช่ือพื้นฐานของอนาคตนิยม(Futurism) จุดมุงหมาย
ของการวิจัยอนาคต (Futures research) เทคนิคเดลฟาย และ EFR จุดมุงหมายหลักมิใชอยูที่การ
ทํานายที่ถูกตองแตอยูที่การสํารวจและศึกษาแนวโนมที่เปนไปไดหรือนาจะเปนเรื่องที่ศึกษาใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค เพื่อที่จะหาทางทําใหแนวโนมที่พึงประสงค
น้ันเกิดข้ึนและปองกัน หรือขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญกับแนวโนม
ที่ไมพึงประสงคน้ันอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากวามันจะเกิดข้ึนจริงอยางหลีกเลี่ยงไมไดดังน้ันขอมูล
ที่ดจากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชนโดยตรงตอการวางแผน การกําหนดนโยบายการ ตัดสินใจ 
ตลอดไปจนถึงการกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ที่จะนําไปสูการสรางอนาคต
ที่พึงประสงค และปองกันหรือขจัดอนาคตที่ไมพึงประสงค โดยนําแนวโนมองคประกอบที่ไดจากการ
วิจัยเอกสารในข้ันตอนที ่1 นํามาสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ ดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR โดยใชการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณในรอบที่ 1 และใชการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามรอบที่ 2 
ซึ่งจะไดองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยเพื่อในการวิจัย เมื่อไดองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยแลวจะนําไปสูข้ันตอนตอไป ในข้ันตอนที่ 3 น้ี ผูวิจัยดําเนินการโดยประยุกตใช
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในรอบที่ 3 รวมกับประยุกตวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa)   
เพื่อใหไดการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต 
 



88 
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 บทน้ีเปนการนําเสนอผลการวิจัยและการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) โดยศึกษาคนควาอยางเปนระบบเพื่อสรางนวัตกรรมใหมที่
กอใหเกิดประโยชนตอกลุมธุรกิจโรงแรมและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปผลการดําเนินการ
วิจัยไวดังน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดแนวคิด 
 ตอนท่ี 1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
 การดําเนินการวิจัยข้ันตอนน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดวยเทคนิค
การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี ขอมูลสนับสนุน และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในการรางการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของกลุมธุรกิจ
โรงแรม ทั้งน้ีเปนการวิจัยเอกสารในระดับทุติยภูมิ ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารและศึกษาทฤษฎีที่มี
ความเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนในการนําไปสรางรูปแบบและระบบปฏิบัติงานโรงแรม
โดยใชแนวคิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
 ในการศึกษาทฤษฎีดานกระบวนการจัดการ พบวากระบวนการจัดการที่เริ่มจากการ
วางแผน (Planning) ที่ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนด จัดสรรทรัพยากรตางๆ เพื่อนําไปสูการ
วางนโยบายข้ันตอนการดําเนินงาน จากน้ันข้ันตอนตอมาคือการจัดองคการ (Organizing) เกี่ยวของ
กับการเตรียมงาน การวางโครงสรางขององคการ กําหนดตําแหนงหนาทีค่วามรับผิดชอบใหแกสมาชิก
ระดับตางๆ ซึ่งตองมีความสัมพันธกับความสามารถของบุคคล การมีผูนํา (Leading) ที่มีหนาที่
ควบคุมและบริหารงานบุคคล คัดเลือกสมาชิกทีม่ีความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
อีกทั้งตองฝกอบรม กระตุนสมาชิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีข้ึน 
สุดทายคือตองควบคุม (Controlling) เพื่อพัฒนามาตรฐานของระบบปฏิบัติงานโรงแรม การติดตาม
ผลการทํางานของสมาชิกในองคการรวมถึงพิจารณาผลจากกิจกรรมตางๆ ที่สมาชิกแตละคนไดรับ
มอบหมายวาบรรลุเปาหมายหรือไม นอกจากน้ีอาจตองแกไขขอผิดพลาดเฉพาะหนาทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานตามความจําเปน จากการศึกษาทฤษฎีพบวามีความสัมพันธ กับทฤษฎีเชิงระบบ (ณัฏฐพันธ 
เขจรนันทน, 2551) เริ่มต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) เกี่ยวของกับการจดัสรรทรัพยากร การวางแผนงาน 
การกําหนดนโยบายและการมอบหมายงาน จากน้ันจึงเกิดกระบวนการ (Process) เพื่อดําเนินงาน
ตามแผนพรอมกับการดูแลควบคุม จนนําไปสูผลผลิตที่บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวขางตน 
 นอกจากน้ียังมีทฤษฎีอื่นที่มีความสัมพันธระหวางกัน ไดแก ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 
เปนการจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการที่ดําเนินการตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ภายใตวงจร 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข 
เมื่อกลาวถึงการจัดการระบบบริหารที่มีคุณภาพทําใหเกิดการเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการตาม
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สถานการณ (Contingency Management) โดยมุงเนนที่การกําหนดเลือกแนวทางทางการจัดการ       
ที่ดีที่สุดสําหรับองคการในสถานการณตางๆที่เกิดข้ึน ณ ชวงเวลาหน่ึง ไมวาจะเปนองคประกอบหรือ
สภาพแวดลอม หรือสถานการณปญหาที่กําลังเผชิญอยูในชวงเวลาน้ันๆ เปนเรื่องของการทําให
องคการแตละแหงสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด โดยการปรับรูปแบบของการจัด
องคการภายในของแตละแหงใหเหมาะสมซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคการ ทั้งน้ีในดานบริหารจัดการก็มีความสัมพันธกับทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูเชนกัน เน่ืองจาก
เปนกระบวนการสํารวจและจัดการความรูที่มีอยูภายในองคกร มีการแสวงหาความรูใหมเพื่อใหเกิด
การผสมผสานกับความรูเดิม มีการจัดเก็บความรูที่เปนระบบและเอื้ออํานวยตอการนําไปใชเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 
 ในการศึกษาเรื่องนวัตกรรมพบวามีความสําคัญตอการพัฒนาในดานตางๆทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและเชิงความไดเปรียบทางการแขงขัน การพัฒนานวัตกรรมนับวามีบทบาทในธุรกิจทุกประเภท
ในลักษณะของการยกระดับ การสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และการสรางระบบและองคการ
นวัตกรรมเพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางดานความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน นวัตกรรมการบริการ
สงผลใหองคการธุรกิจมีขีดสมรถนะทางการแขงขันเพิ่มข้ึนซึ่งนวัตกรรมการบริการประกอบดวย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product innovation) เปนการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมในดาน
เทคโนโลยี วิธีการใชรวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน อาจ
อยูในรูปของตัวสินคาหรือบรกิาร นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เปนการประยุกตใช
แนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหมๆที่สงผลใหกระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation) เปน
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการที่ชวยตอบสนองความตองการลูกคาและผูบริโภค 
และนวัตกรรมทางการบริหาร (Administration innovation) เปนการคิดคนเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
วิธีการ ตลอดจนการจัดการองคการใหมที่สงผลใหระบบการทํางาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ
และบริการขององคการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 นอกจากน้ีแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงสรางสรรคเปนการสรางมูลคาที่เกิดจาก
ความคิดมนุษยเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิต แลกเปลี่ยน บริโภคสินคาและบริการ เปนเรื่อง
ของการบริหารจัดการสนองความตองการของคนในสังคมภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และ
ความคิดสรางสรรค (Creativity) คือศักยภาพในการสรางสิ่งแปลกใหมหลากหลายไปจากเดิม และ
เปนความสามารถของคนในการนําแนวคิดที่มีอยูมาผสมผสานกันเพือ่ใหเกิดรูปแบบใหมเปนตนแบบที่
ไมเคยมีมากอนหรือเรียกวา นวัตกรรม ทําใหเกิดการถายทอดความคิดสูผลิตภัณฑหรือแผนการ
ดําเนินงานเปลี่ยนจากนามธรรมไปสูสิ่งที่ใชงานไดจริง ซึ่งแนวคิดการจัดการเชิงสรางสรรค ประกอบ
ไปดวย ความคิดคลองแคลว (Fluency) สามารถคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลววองไว รวดเร็ว 
ความคิดยืดหยุน (Flexibility) มีความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลายทิศทางหลายแงหลายมุม 
ความคิดริเริ่ม (Originality) มีความคิดที่แปลกใหมที่แตกตางไปจากเดิม และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) การคิดไดในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
 เมื่อผูวิจัยไดนําทฤษฎีดานการจัดการ ทฤษฎีดานระบบ ทฤษฎีวงจรคุณภาพ ทฤษฎีการ
จัดการตามสถานการณ แนวคิดนวัตกรรม แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงสรางสรรค และทฤษฎี
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องคการแหงการเรียนรู รวมถึงขอมูลสนับสนุน และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เช่ือมโยง
ความสัมพันธและจัดหมวดหมู พบวาในการกําหนดแนวคิดการจัดการกลุมธุรกิจ โรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคน้ันสามารถสังเคราะหออกมาไดทั้งหมด 4 องคประกอบหลัก (CILoM) ไดแก 
การสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity) การมีนวัตกรรม (Innovative) การเพิ่มสมรรถนะไปสู
องคการแหงการเรยีนรู (Learning Organization) การจดัการเชิงสุขภาพ (Management) โดยผูวิจัย
ไดอธิบายความหมายของแตละองคประกอบดังตอไปน้ี 

1. นวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Creative Innovation) เปนรูปแบบวิธีการจัดการสําหรับ
ธุรกิจโรงแรมที่ใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินงาน เกี่ยวของกับหลัก 3 ประการ ไดแก นวัตกรรม
เชิงสรางสรรคทางดานสนิคาและบริการ นวัตกรรมเชิงสรางสรรคทางดานกระบวนการ และนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคทางดานการบริหาร เพื่อใหเกิดผลประกอบการที่เติบโตข้ึนและสรางผลตอบแทนแก
กลุมธุรกิจโรงแรม  

2. การรวมกันวางแผนของธุรกิจโรงแรม (Plan)  การวางแผนงานกอนการปฏิบัติงาน 
จะทําใหเกิดความพรอมเมื่อไดปฏิบั ติงานจริง การวางแผนงานควรวางใหครบ 4 ข้ัน ดังน้ี        
1) ข้ันการศึกษา คือการวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการ ความตองการของตลาด ดานทรัพยากรที่มีอยู
หรือเงินทุน เปนตน 2) ข้ันเตรียมงาน คือการวางแผนเตรียมงานดานสถานที่ในการใหบริการ 3) ข้ัน
ดําเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย เชน ฝายขาย ฝายโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฝายตอนรับสวนหนา ฝายอาหารและเครื่องด่ืม เปนตน 4) ข้ันการประเมินผล คือ       
การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลอยางเปนระบบ เชน ประเมินจากยอดการจําหนาย ประเมิน
จากคําติชมของลูกคา หรือประเมินจากเครื่องมือที่สรางข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อใหผลที่ไดจากการประเมิน
เกิดความเที่ยงตรง 

3. การรวมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) การปฏิบัติงานตามแผนประกอบ 4 ประการ 
ไดแก 1) การเรียนรูแผนงาน 2) การเตรียมงานหรือทราบอุปสรรคลวงหนา 3) การปฏิบัติตามข้ันตอน 
และวิธีการ 4) การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  

4. การรวมกันตรวจสอบ (Checking) การตรวจสอบ ใหไดผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได 
ประกอบดวย  1)ตรวจสอบจากเปาหมายที่ไดกําหนดไว  2) มีเครื่องมือที่เช่ือถือได  3) มีเกณฑ
การตรวจสอบที่ชัดเจน  4) มีกําหนดเวลาการตรวจที่แนนอน 5) บุคลากรที่ทําการตรวจสอบตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อการตรวจสอบไดรับการยอมรับ การปฏิบัติงาน ข้ันตอไป
ก็ดําเนินตอไปได 

5. การปรับปรุงแกไข (Act) ขอบกพรองที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนข้ันตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแกไขคุณภาพก็จะเกิดข้ึน เปนวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สําหรับพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริหารโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

6. การเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) การสรางองคการใหเปน
องคการแหงการเรยีนรู จึงตองใหความรวมมือในการเปนนักสอนงานทีดี่ เปนพี่เลี้ยงและเปนผูสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานในทีมงานเกิดการเรียนรูและตองสรางบรรยากาศของการไววางใจ การยอมรับ
ฟงขอมูลปอนกลับจากหัวหนางาน และยังตองสงเสริมใหเกิดการใหขอมูลปอนกลับระหวางพนักงาน
ดวยกันเอง ทั้งน้ี องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) จะเกิดข้ึนในองคการได        
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ก็ตอเมื่อพนักงานมีวินัยในการเรียนรู 5 ประการตามแนวคิดของ Peter Senge (1990) ที่ไดกลาวถึง 
วินัย 5 ประการ ที่จะนําไปสูองคการแหงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี ไดแก การใฝเรียนใฝรู (Personal 
Mastery) เปนคุณลักษณะของคนที่มีความมุงมั่น ต้ังใจแสวงหา ความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา (Lifelong 
Learning)  การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา (Mental Models) รูปแบบ ความคิด ความเช่ือ มุมมอง 
ทัศนคติ ที่เกิดข้ึนจากการรับรู การสัมผัส การเรียนรูที่ถูกสั่งสมมา จนเกิดเปนกรอบความคิดของ
แตละบุคคล  การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) สงเสริมใหบุคคลในองคการมีมุมมอง 
ทัศนคติ เปาหมาย และทิศทางการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนข้ันการเรียนรูของกลุมหรือทีมงานรวมกัน
โดยมคีวามตองการใหสมาชิกในทีมมีความคิดที่คลายคลึงกัน  การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team 
Learning) เปนข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือเพื่อ เสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานในกลุมรวมกัน เนนการแลกเปลีย่นเรยีนรู พูดคุยและใหขอมูลปอนกลับระหวางสมาชิกในทีม 
และการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปนข้ันตอนการคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ เน่ืองจากสามารถ 
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เรียนรูไดอยางตอเน่ืองเปนระบบ สามารถวิเคราะหไดถึงปญหา
หรือสาเหตุที่เกิดข้ึน นําไปสูการวางแผนและแนวทางการแกปญหาและสรางทางเลือกใหมสําหรับ
โอกาสใหมๆ ในอนาคตได 
  จากการวิจัยเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามา
สังเคราะหเพื่อใหไดแนวโนมและองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยวิธีการลดรูปขอมูล (Deductive 
Approach) และนํามาจัดรูปขอมูลทําใหผู วิจัยไดกําหนดแนวโนมและองคประกอบการพัฒนา
มาตรฐานระบบบริหารโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคตออกเปน 4 องคประกอบ (CILoM) ไดแก การสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity) การมี
นวัตกรรม (Innovative) การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
การจัดการเชิงสุขภาพ (Management) ซึ่งสามารถสรุปไดเปนแผนภาพการพัฒนาความเช่ือมโยงของ
องคประกอบ ตามโมเดล CILoM ดานลาง ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 แผนภาพการพัฒนาความเช่ือมโยงขององคประกอบ ตามระบบปฏิบัติงานดวยนวัตกรรม

เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 
 จากขอสรุปที่ไดจากการวิจัยเอกสารขางตนทําใหผูวิจัยไดกําหนดแนวโนมองคประกอบ
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคตออกเปน 4 องคประกอบ (CILoM) ไดแก การสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity) 
การมีนวัตกรรม (Innovative) การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
การจัดการเชิงสุขภาพ (Management) ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวโนมองคประกอบการพัฒนามระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไปเปน
แนวทางดําเนินการวิจัยอนาคคต (EDFR) ตอไป 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือศึกษาองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 หลักจากไดผลการวิจัยในสวนของการวิจัยเอกสารมาแลวผูวิจัยนําผลที่ไดมาเขาสูข้ันตอน
ที่ 2 คือการวิจัยอนาคตแบบ EDFR แบงเปน 2 รอบ ผลในรอบที่ 1 เปนผลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญและนํามาสรางองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย ของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเทีย่วเชิงสุขภาพ และผลในรอบที่ 2 เปนผลที่ไดจากการ

ความคิดสรางสรรค
(Creative) 

การมีนวัตกรรม 
(Innovation) 

องคการแหงการเรยีนรู 
(Learning Organization) 

การจัดการเชิงสุขภาพ 
(Management) 

ความคิดคลองแคลว 

ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเริ่ม 

ความคิด

ละเอียดละออ 

ดานผลิตภัณฑ 

ดาน 

การบริหาร 

ดานกระบวนการ 

ดานเทคโนโลยี 

การใฝเรียนใฝรู 

การพัฒนากรอบแหงภูมิ

ปญญา 

การเรียนรูรวมกันเปนทีม  

ระบบการคิดอยางเปนระบบ 

ดานสถานที่ 

ดานการบริการเชิง

สุขภาพ 

ดานการบริหารจัดการ 

ดานบุคลากร 

ดานสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

ดานความรับผิดชอบของ

ผูประกอบการ 

การแลกเปล่ียนวิสัยทัศน

รวมกัน 

c I Lo M 
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นําองคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและวิจัยเอกสารมาให
ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยผูวิจัยไดสังเคราะห
แยกประเด็น 4 สวน ไดแก 1) การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 2) การมีนวัตกรรม 3) การเพิ่ม
สมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 4) การจัดการเชิงสุขภาพ โดยมีผลการวิจยัดังน้ี 
 ตอนท่ี 2.1 ผลการวิจัยอนาคตรอบท่ี 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 1) บุคลากร
ระดับผูบริหารธุรกิจโรงแรมจํานวน 6 คน ประกอบดวยเจาของธุรกิจจํานวน 2 คน ผูจัดการแผนก
ตอนรับสวนหนาจํานวน 2 คน ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 2 คน 2) ผูเช่ียวชาญ
นักวิชาการจํานวน 6 คน ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
จํานวน 2 คน อาจารยที่มีความเช่ียวชาญทางดานการจัดการองคการจํานวน 2 คน และอาจารยที่มี
ความเช่ียวชาญทางดานนวัตกรรมจํานวน 2 คน 3) องคกรภาครัฐจํานวน 5 คน ประกอบดวย
คณะทํางานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจํานวน 1 คน นายกสมาคมการทองเที่ยว
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีจํานวน 1 คน ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจํานวน 2 คน ผูชวย
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 1 คน 
 จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นถึงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตวาควรมอีงคประกอบดังน้ี 
   องคประกอบหลักท่ี 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  ประกอบดวย 
ความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณ ดังน้ี 
 องคประกอบยอยท่ี 1 ดานความคิดคลองแคลว 
 ความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลวของพนักงานใหบริการสามารถตอบสนองตอ
ลูกคารวดเร็วดวยความกระตือรือลนและมั่นใจในการใหบริการ สงผลดีในเรื่องของการตัดสินใจฉับไว
อาจจะแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทวงที ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที ่1: ความคิดสรางสรรคของแตละคนไมเทากัน บางคนคิดชา บางคนคิดเร็ว 
คนคิดเร็วคิดคลองแคลวก็สามารถปรับแกปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่ตนเองเผชิญไดอยางรวดเร็ว 
การคิดเร็ว คิดไว คิดคลองแคลว ตองมีความระมัดระวังละเอียดรอบคอบดวย การตัดสินใจในการทํา
กิจกรรมการใหบริการเชิงสุขภาพจะไดไมมีปญหาตามมา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: ความคิดสรางสรรคในดานความคิดคลองแคลว มีผลดีในเรื่องของการ
ตัดสินฉับไวอาจจะแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทวงที บางคนอาจมี บางคนอาจไมมี ผูบริหาร
อาจตองสงเสริมใหเกิดทักษะและฝกฝนใหพนักงานไดลองใชความคิดสรางสรรคในการตอบสนองกับ
เหตุการณตางๆ การรับรูการใหความสนับสนุนของหัวหนาและองคกร ทําใหพนักงานเกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคผลงานดีๆ มีความคิดคลองแคลว รวดเร็วตอบสนองตอ
ลูกคาดวยความกระตือรือลนและมั่นใจในการใหบริการเชิงสุขภาพ 
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 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ความคิดสรางสรรคตองมีการสงเสริม พนักงานมีหลากหลายชวงอายุ 
ดังน้ันหัวหนางานหรือฝายบริหารตองจัดกิจกรรม หรือสมมติเหตุการณเพื่อเปนการฝกใหบุคคลากรได
ฝกฝน ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานใหบริการลูกคา การทํางานใหบริการลูกคา สิ่งสําคัญจําเปนตองมี
ความคิดสรางสรรค ไมเชนน้ันการใหบริการจะไมทันสมัย ความคิดในการปรับเปลี่ยน หรือยกระดับ
สินคาและบริการตองมีความรวดเร็ว ตอบรับกับสังคมและนักทองเที่ยวสมัยใหมที่ เนนการใช
เทคโนโลยีเปนหลัก การคิดเร็ว ทําเร็ว ก็ทําใหมีความไดเปรียบคูแขงขันในการใหบริการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: ประสบการณการทํางาน สถานการณตางๆ ที่ผูปฏิบัติงานพบเจอ 
สงผลใหเกิดความคิดตัดสินใจตอบสนองตอความตองการที่ลูกคารองขอไดอยางรวดเร็วทันทวงที มีความ
คลองแคลวไมลาชาในการคิดตัดสินใจ การคิดแกไขสถานการณดวยวิธีการปฏิบัติตางไปจากวิธีการ
ปฏิบัติแบบเดิม เปนความคิดสรางสรรคที่พนักงานแตละคนอาจมีไมเทากัน อาจเน่ืองมาจากประสบการณ
การทํางาน ความมั่นใจในการตัดสินใจ หรืออาจจะเกีย่วของกับการสงเสริมสนับสนุนของหัวหนางาน  
 ผูใหขอมูลคนที ่12: ความคิดสรางสรรคในเรื่องของการคิดอยางคลองแคลวรววดเร็ว อาจ
ข้ึนอยูกับความพรอมของการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานแตละคนจะมีแตกตาง ลักษณะ บุคคลิกและ
วิธีการทํางานที่ตางกัน แตจะตองควบคุมใหทุกคนปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่โรงแรมวางไว 
การใหบริการเชิงสุขภาพอาจเกิดปญหาเฉพาะหนา ที่พนักงานหรือฝายปฏิบัติงานไมทันคาดคิด หาก
พนักงานมีความคิดสรางสรรคสามารถทําใหเปลี่ยนเหตุการณที่อาจจะแยลงปรับเปลี่ยนแกไขดวย
แนวทางใหม ซึ่งสงผลใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาเชิงสุขภาพดวย  
 ผูใหขอมูลคนที ่14: ความคิดสรางสรรคสงผลใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน หรือ
อาจสงผลใหเกิดผลิตภัณฑในการใหบริการใหม อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยน จากขอแนะนําของ
ลูกคา การคิดคลองแคลวอาจจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วตอความตองการของลูกคา ซึ่งความคิด
คลองแคลวเปนความสามารถในการคิดตอบสนองตอปญหา หรือความตองการของลูกคาไดมากที่สุด 
หรือเปนความสามารถในการคิดหาวิธีที่เดนชัดและตรงประเด็นมากที่สุดซึ่งความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่อง
เดียวกัน เปนการตอบสนองตอการรองขอรับบริการเชิงสุขภาพในเรื่องตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ  
 ผูใหขอมูลคนที ่17: ความคิดคลองแคลวรวดเร็ว เปนทางเลือกและนําเสนอการใหบริการ
กับลูกคาอยางหลากหลายวิธี อันเน่ืองมาจากทรัพยากรที่อาจมีอยูจํากัดของโรงแรม หรือลูกคามี
ความตองการพิเศษ ดังน้ันจึงตองมีการนําเสนอหรือปรับเปลี่ยนสงมอบสินคาและบริการที่อาจจะ
ใกลเคียงที่เปนไปดวยความสรางสรรคใหกับลูกคา  
 จากการศึกษาพบวา การสงเสริมใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในดานความคิด
คลองแคลว จะชวยยกระดับการใหบริการข้ึนมาจากการปฏิบัติงานตามปกติ เพราะเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ใหบริการในรูปแบบใหม หรืออาจจะมีผลิตภัณฑแบบใหมๆ เกิดข้ึนจากประสบการณ 
หรือปญหาตางๆ ที่พนักงานไดเจอ และนํามาปรับแก ทําใหมีการพัฒนาดานการบริการเชิงสุขภาพให
ดีข้ึนนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานความคิดคลองแคลว  
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 องคประกอบยอยท่ี 2 ดานความคิดยืดหยุน 
 ความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดไมยึดติด
วิธีการคิดแบบเดิมๆ แตตองอยูภายใตบริการที่ดี และมีความถูกตองสามารถนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานที่มีความคิดสรางสรรคจะสามารถแกไขปญหาไดดี ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที ่1: การคิดอยางสรางสรรค เปนทักษะของบุคคลที่มีตอการแกปญหาอยาง
ยืดหยุนปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการคิดแกไขปญหาที่แตกตางไปจากวิธีการเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติ และ
สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบติังาน พนักงานที่มีความคิดสรางสรรคจะสามารถแกไขปญหาไดดี แต
ตองข้ึนกับและสนองตอบความตองการของลูกคาเปนอยางดี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: ความคิดยืดหยุ นของพนักงาน ขึ ้นอยูก ับความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของแตละคนน้ันอาจไมเทากัน การแกไขสถานการณหรือปญหาตางๆ ในระหวาง
ปฏิบัติหนา การมีความคิดสรางสรรค ไมยึดติดวิธีการคิดแบบเดิมๆ แตตองอยูภายใตบริการที่ดี และมี
ความถูกตอง เปนความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแตละคน ซึ่งแตละคนอาจมี หรืออาจไมมีก็ได 
การเผชิญกับคํารองขอบริการที่อาจมีความจํากัด อาจดวยทรัพยากรของโรงแรมไมรองรับ พนักงานที่
สามารถปรับเปลี่ยนแกปญหา มีความคิดยืดหยุน จะสามารถแกไขปญหาใหผานลุลวงไปดวยดี  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: ความคิดสรางสรรคเปนผลมาจากการสนับสนุนของหัวหนางานให
พนักงานสามารถออกความคิดเห็น มีสวนรวมในการเสนอแนะกระบวนการ รูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ความคิดยืดหยุนตองสามารถดัดแปลงความรูที่มีอยูเดิม มาใชปรับเปลี่ยนใหเปนประโยชน
ตอการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได ความคิดยืดหยุนจะสามารถแกไขปญหาดวยวิธีการแบบใหม 
ทั้งน้ีตองใหลูกคาพึงพอใจดวย   
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: ความคิดสรางสรรค เปนหน่ึงในการใชบริหารงานเพราะการใหบรกิาร
เชิงสุขเปนเทรนดใหม ดังน้ันเราจึงตองปรับเปลี่ยนหลายๆอยางเพื่ออกแบบ รูปแบบการดําเนินงาน 
การจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งตองดูบริบทของโรงแรมหลายๆดานดวย การบริหารงาน หรือการปฏิบัติงาน
ความคิดสรางสรรคน้ันสําคัญมาก เพราะเปนตัวชวยใหเกิดการบริการแบบใหม ที่ทันสมัยมากข้ึน 
เพราะตองมีการคิดปรับปรุงจากรูปแบบเดิมๆ มาเพื่อรองรับความตองการและตอบโจทยกับลูกคาที่
แสวงหาสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: ความคิดยืดหยุนน้ันเปนการปรับเปลี่ยน ตอบสนองตอสิ่งหน่ึงๆดวย
หลากหลายวิธี เหมือนกับการพยายามคิดหาวิธี หรือทางแกปญหา ดวยวิธีใดๆก็ตามเพื่อใหบรรลุตาม
ความตองการของลูกคา พนักงานที ่มีความคิดยืดหยุ น อยางเชน พอคร ัว จะคิดคนหาเมนูที่
หลากหลายมาตอบสนองตอความตองการของลูกคาแตละคน โดยไมยืดติดกับเครื่องปรุงหรือ
วัตถุดิบแบบเดิมๆ อยางเชน รสเปรี้ยว อาจปรับเปลี่ยนจากการใชมะนาว มาใชวัตถุดิบอื่นๆ 
เชน นํ้ามะขามเปยก เปนตน  
 จากการศึกษาพบวา ความคิดยืดหยุน พนักงานตองคิดไดหลากหลายวิธีในการแกไข 
ปรับเปลี่ยนใหสามารถแกปญหาลุลวงไดเปนอยางดี อาจตองดัดแปลงจากความคิดความรูเดิม เปน
ความคิดแบบใหม เพื ่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึน 
พนักงานที่มีความคิดยืดหยุน จะสามารถแกไขปญหาสถานการณไดอยางดี ในการคิดคนหาวิธีการที่
หลากหลายมาตอบสนองตอความตองการของลูกคา ความคิดสรางสรรคเปนการคิดที่ตางไปจากเดิม 
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ไมยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรูมา และมานําปรับใชความรูเดิมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีเพื่อเปนการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานความคิดยืดหยุน 
 องคประกอบยอยท่ี 3 ดานความคิดริเริ่ม 
 ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มเปนความสามารถในการคิดแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดเดิมๆ อาจจะเปนการนําความรูที่มีอยูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหม ดัง
ขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: ผลิตภัณฑสําหรับการบริการสุขภาพควรเพิ่มความแปลกใหม มี
เครื่องมือทันสมัย มีความสะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย เนนความเปนไทย มีผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทยใหบริการ ใหบริการดวยวัสดุธรรมชาติมากกวาสารเคมี  
 ผูใหขอมูลคนที ่3: กระบวนการความคิดริเริ่มของบุคคล ผานการเก็บเกี่ยวประสบการณมา
กลั่นกรอง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องสลับซับซอนมีคุณคา
และแปลกใหม มีการผสมผสานเช่ือมโยงความรูหรือประสบการณเดิม หรือความคิดที่แตกตางกันมาก ๆ 
เขาดวยกัน ซึ่งบุคคลน้ันตองมีความคิดริเริ่มแปลกใหมอยูในตัวเอง  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ความคิดริเริ่มเปนความสามารถในการคิดสิ่งใหมๆ ที่แตกตางจาก
ความคิดเดิม อาจจะเปนการนําความรูที่มีอยูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมใหเกิด
ผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ ซึ่งบุคคลสามารถคิดเรือ่งใดเรื่องหน่ึงอยางไมมีทีส่ิ้นสดุเปนความคิดเชิงบวก เชน 
การคิดแนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม และกระบวนการทํางานใหบริการสุขภาพอยางเปนข้ันตอน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: ความคิดริเริ่มอาจเกิดเปนความคิดครั้งแรกข้ึนมาโดยที่วิธีการน้ันอาจ
ยังไมมคีนเคยทํามากอน เพื่อ ให เปนประโยชนในการบริการลูกคา เชิงสุขภาพ เชน การคิด
เมนูอาหารใหมข้ึนมาแตเปนอาหารที่เปนประโยชนตอสขุภาพ หรืออาจอยูในรูปแบบของกระบวนการ
ต้ังแตการวางแผนการปฏิบัติของฝายบริหาร เชน การกําหนดรูปแบบการใหบริการแบบใหม เพื่อ
อํานวยความความสะดวกใหกับลูกคาที่มาใชบริการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: ความคิดริเริ่มในผูบริหารน้ันสําคัญเพราะเปนการนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จ เปนความคิดแบบใหมที่องคกรอื่นๆยังไมเคยทํา เพื่อสรางความแตกตางในการใหบริการ 
และเปนจุดเดนที่โรงแรมอื่นไมเคยมี พนักงานเปนผูที่พบปะกับลูกคาโดยตรง ดังน้ันเขายอมรูดีวา
ลูกคาตองการอะไร หัวหนางานหรือฝายบริหารควรใหพนักงานมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานใหบริการ ซึ่งเขาจะรูวาปญหา หรือสิ่งที่ลูกคาชอบคืออะไร นํามาปรับปรุง
การปฏิบัติงานหรือคิดกระบวนใหมเพื่อใหตอบสนองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: ความคิดริเริ่มควรเขาไปอยูในทุกจุดบริการของโรงแรม ไมวาจะเปน
การรับจองหัองพัก ในหองพักลูกคา หรือแมแตในหองอาหาร ตองหาสิ่งใหมๆมาคอยใหบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการมีสุขภาพดีของลูกคา อยางเชนพวก วัตถุดิบใหมๆ กลิ่นใหมๆ เพื่อสราง
ความประทับใจและความแตกตางใหลูกคาเกิดความประทับใจในบริการของโรงแรม บอกตอและ
กลับมาใชซ้ํา ความสามารถในการคิดริเริ่ม เปนความสามารถที่มีอยูในเฉพาะบางคนเทาน้ัน หัวหนา
งานอาจสังเกตไดจากวิธีการแกปญหา หรือการปฏิบัติงานได  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 15: การคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ จะชวยสรางความแปลกใหม ใหกับลูกคา สราง
ความประทับใจที่ลูกคาอาจจะไมสามารถหาไดจากที่อื่นๆ ก็ตองมีการชวยกันระดมความคิด ในการ
ออกแบบสรางสรรคสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา  
 จากการศึกษาพบวา ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคมีสวนสําคัญในการใหบริการเพราะ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเดิม มาเปนวิธีการใหบริการแบบใหม ซึ่งทุกอยางตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ที่ใหบริการเปนหลักเปนการเตรียมความพรอมใหกับการบริการของลูกคา เชนฝายอาหารและ
เครื่องด่ืม จัดทํารายการอาหารเพื่อเตรียมพรอมสําหรับใหบริการเชิงสุขภาพจัดทํารายการเครื่องด่ืมที่
ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ปลอดสารพิษ จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใหบริการลูกคาที่มารับบริการเชิง
สุขภาพ ที่มีความหลากหลายเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานความคิด
ริเริ่ม 
 องคประกอบยอยท่ี 4 ดานความคิดละเอียดละออ 
 ความคิดสรางสรรคดานความคิดละเอียดละออเปนการปรับมุมมองเกา ดวยมุมมองใหม
หรือมองแบบนอกกรอบ มีความคิดตามแบบแผนความคิดที่ไดทบทวนแลวจึงลงมือปฏิบัติดังขอมูล 
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: ความคิดสรางสรรคในดานความคิดละเอียดลออ เปนความคิดใน
รายละเอียดเปนข้ันตอน สามารถอธิบายใหเห็นเปนภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณข้ึน 
ความคิดละเอียดลออน้ีเปนการคิดทบทวนจากความคิดครั้งแรก ความคิดละเอียดละออเปนลักษณะ
ของความพยายามในการใชความคิดและประสานความคิดตางๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: ความคิดละเอียดลออจะขึ้นอยูกับอายุ เพศ ประสบการณและ
ความสามารถดวย คนที่อายุมากกวาจะมีความคิดละเอียดละออมมากกวาคนที่อายุนอยกวา เด็กผูหญิง
จะละเอียดลออมากกวาเด็กผูชาย ความคิดสรางสรรคชวยใหเกิดการคนพบสิ่งแปลกใหมเกิด
เทคโนโลยีกาวหนาที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปนสิง่ทีผู่บริหารและ
หัวหนางานจะตองชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดสรางสรรคที่มีอยูแลวใหไดใชในการปฏิบัติงาน 
เพราะการเก็บความคิดสรางสรรคไมอาจนํามาซึ่งสิ่งแปลกใหมในการใหบริการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ทุกคนมีความคิดสรางสรรคโดยกําเนิดแตมากนอยตางกัน แลวแตบุคคล 
สิ่งแวดลอม และประสบการณ ซึ่งคนที่มีประสบการณมากจะมีความคิดละเอียดละออมากกวาคนที่
ประสบการณนอยกวา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: ลักษณะของการกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในบุคคล เชน ชอบแสวงหา 
สํารวจ ศึกษา คนควา และทดลอง ชอบซักถาม และถามคําถามแปลก ๆ ชางสงสัย รูสึกแปลกใจใน 
สิ่งที่พบเห็นเสมอ แลวยังนํามาปรับใชเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคเกิดกระบวนการและ
วิธีการใหม พนักงานที่มีความคิดสรางสรรค มักชอบแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ 
ตามความถนัดและความสนใจ อาจจะแสดงออกทางดานศิลปะ เชน การจัดดอกไม การประดิษฐประดอย
ตางๆ การพับผา หรือแมแตการคิดคนวัตถุดิบ ศิลปะการปรุงอาหาร  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: การปรับมุมมองเรื่องเกา ดวยมุมมองใหมหรือมองแบบนอกกรอบ มี
ความคิดละเอียดทบทวน ความคิดที่คิดเริ่มตนอยางดีแลวจึงลงมือปฏิบัติตามแบบแผนความคิดที่ได
ทบทวนอยางละเอียด  
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 ผูใหขอมลูคนที ่10: ความคิดละเอียดลออคือมีความรอบคอบ มีความคิดถ่ีถวน และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีคุณภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: พนักงานที่คิดละเอียดลออ ตองคิดไดในรายละเอียดเพื่อขยาย หรือ
เพื่อทบทวนความคิดหลักกอนหนาใหมีความละเอียดรอบคอบมากข้ึน กระบวนการความคิด
สรางสรรคในเรื่องของความละเอียดละออ ตองครุนคิดทุกอยางดวยความระมัดระวังรอบคอบอาจ
อาศัยประสบการณเดิม หรือจากความรูเดิมที่มีอยู มาปรับปรุง ปรับใช  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: กระบวนการความคิดสรางสรรคมีการเช่ือมโยงความรูเขาดวยกัน 
แลวนํามาประยุกตพิสูจนดวยวิธีใหมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนจากเดิมที่เคยปฏิบัติ ความคิดสรางสรรค
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดแนวทางใหมๆในการปฏิบัติหนาที่ กอใหเกิดความสนุกกับงาน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: ความคิดสรางสรรคเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสมอง ใหมีการฝกคิด 
ทบทวน ละเอียดถ่ีถวน ทําใหเกิดความเฉียบแหลมในการแกปญหาตางๆไดอยางดี 
 จากการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคดานความคิดละเอียดละออสามารถสรางความ
เช่ือมั่น ในการที่สามารถแกไขปญหาโดยผานกระบวนคิด ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดข้ึนดวยความ
ระมัดระวัง ชวยยกระดับความสามารถในการใหบริการแกลกูคาเชิงสขุภาพ มีการปรับมุมมองเรือ่งเกา 
ดวยมุมมองใหมหรือมองแบบนอกกรอบ มีความคิดละเอียดทบทวน ความคิดที่คิดเริ่มตนอยางดีแลว
จึงลงมือปฏิบัติตามแบบแผนความคิดที่ไดทบทวนอยางละเอียดเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคตในดานความคิดละเอียดละออ 
 องคประกอบหลักท่ี 2 การมีนวัตกรรม  
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องของนวัตกรรมผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการสรางนวัตกรรมประกอบดวย 3 แนวโนมยอย ประกอบดวย 1) นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 2) นวัตกรรมดานกระบวนการ 3) นวัตกรรมดานการบริหาร 4) นวัตกรรมดานเทคโนโลยี 
สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: การมีเปาหมาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสรรคสรางผลิตภัณฑ
และพัฒนานวัตกรรม ไมวาดวยการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑให
มีความแตกตางและมีลักษณะเฉพาะสอดคลองกับทิศทาง และความตองการของตลาดเปาหมาย ซึ่ง
จะทําใหผูประกอบการสามารถเปนผูนํา พรอมทั้งรักษาและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันไดอยาง
ย่ังยืน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: การที่องคกรมีนวัตกรรม จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสราง
ความสําเร็จในเชิงพาณิชย กลาวคือ นวัตกรรม จะตองสามารถทําใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึน ไดจากการ
พัฒนาสิ่งใหมน้ันๆ ซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนอาจจะสามารถวัดไดเปนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปนตัว
เงินโดยตรงก็ได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: การมีนวัตกรรมสิ่งแรกที่จะตองมีก็คือ ความใหม หมายถึง เปนสิ่งใหม
ที่ถูกพัฒนาข้ึน ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนตัวผลติภัณฑบริการ หรือกระบวนการ โดยจะเปนการปรบัปรุง
จากของเดิม หรือพัฒนาข้ึนใหมเลยก็ได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: การสรางนวัตกรรมที่มุงเนนในการเพิ่มศักยภาพทางดานการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางคุณคาทั้งดานผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงกระบวนการทํางาน ทําใหสามารถสราง
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นวัตกรรมไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการนํา
กลับมาใชซ้ํา (Green Process) หรือนวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิด (Think for a 
better environment) ดวยการใชเย่ือกระดาษจากปาปลูก และ Eco Fiber ที่ผานกระบวนการคัด
สรรและมาตรฐานการผลิต Green Process เห็นไดวานวัตกรรมเหลาน้ันสามารถตอบสนองตอ
กระแสความนิยมทางธุรกิจในยุคปจจุบันและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา อีกทั้งยังสามารถ
สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยมีศักยภาพแขงขันบนเวทีธุรกิจในระดับนานาชาติตอไป 
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: การสรางองคกรแหงนวัตกรรมนับวามีความสําคัญอยางมากตอการ
ดําเนินธุรกิจและการสรางใหองคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคปจจุบัน เน่ืองจากถา
องคกรไมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองดวยสิ่งใหมๆ แลวยอมเปนการยากที่จะทําใหองคกร
น้ันประสบความสําเร็จไดในระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงจากความสําเร็จขององคกรที่เปนผูนําตลาด
น้ันมักเกิดข้ึนจากการนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมไมทางใดก็ทางหน่ึงไมวาจะเปนนวัตกรรมทางดาน
สินคา ดานกระบวนการทํางาน ดานการใหบริการ ดานการจัดการ หรือดานการตลาด  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: กลไกในการสรางองคกรแหงนวัตกรรมใหประสบความสําเร็จน้ัน 
องคประกอบที่สําคัญคือองคกรจะตองมีการเช่ือมโยงระหวางทีมงานและองคความรูตางๆทั้งภายใน
และภายนอกองคกรเขาดวยกัน อีกทั้งผูบริหารตองสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) อยางแทจริง และการจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดน้ันความเช่ือมโยงกับ
ปจจัยภายนอกองคกรก็จัดวาเปนหน่ึงในปจจัยที่สําคัญ เน่ืองจากหลายครั้งที่นวัตกรรมที่สําคัญภายใน
องคกรไมไดเกิดข้ึนจากภายในแตเปนการเช่ือมโยงแนวคิดตางๆ จากภายนอกเขามาสูองคกร ไมวาจะ
เปนจากนักวิชาการ คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงจากความตองการของผูบริโภค 
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: การมีนวัตกรรมมีความสําคัญตอกระบวนการดําเนินงานของโรงแรม
เพื่อใหตอบสนองทันทวงทีกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน หากกิจการไมมีการนํา
นวัตกรรมเขามาดําเนินการอาจลาหลัง ดังน้ันนวัตกรรมสําคัญมากเพื่อใหธุรกิจโรงแรมดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการและสรางความประทับใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: นวัตกรรมดานตางๆ อยางเชนการจองหองพักสมัยน้ีก็ตองมีการนํา
เทคโนโลยีตางๆเขามาชวยเสริมอยางอินเทอรเน็ต (Internet) ไมไดใชการรับจองผานทางโทรศัพท 
หรือทางฝายขายอยางเดียว นวัตกรรมสมัยน้ีมีความสําคัญในการใหบริการลูกดวยความสะดวก
รวดเร็ว การมีนวัตกรรมชวยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการใหมีความทันสมัยมากข้ึน มี
ความถูกตอง แมนยํา และมปีระสิทธิภาพในการใหบริการมากข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที ่13: การนํานวัตกรรมเขามาใช เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง
ไปในเชิงบวก เพื่อทําใหสิ่งตางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เชน การพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑใหมี
มูลคาสูงข้ึน มีตราสินคาที่ไดมาตรฐานจากการนํานวัตกรรมเขามาใช สรางจุดเดนใหกับบริการตางไป
จากเดิมและทําใหมีศักยภาพทางการแขงขัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: การมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ตองเนนไปที่ยกระดับการ
ใหบริการ และผลิตภัณฑในการใหบริการ นําเทคโนโลยีเขามาใชพัฒนา ตอบสนองตอความตองการ 
รองรับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ในยุคน้ีการแขงขันสูง โลกไรพรมแดน จึงตองมี
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การปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ตองมีการสรรหานวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา สรางความแตกตางจากการใหบริการแบบเดิมๆ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: นวัตกรรมอาจไมใชของใหมเสมอไป การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
การทําผลิตภัณฑใหมโดยอาศัยภูมิปญญาแบบไทย ปรับเปลี่ยนใหเก็บไดนานข้ึนโดยอาศัยความรูที่มี
ทั้งเกาและใหมผสมผสานกัน กอใหเกิดผลิตภัณฑใหบริการแบบใหมข้ึนได อาจเปนในเรื่องของการ
คิดคนสูตรเมนูอาหารใหมๆ เมนูอาหารตองมีการปรับเปลี่ยนทุกป การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบตางๆ ที่มี
คุณคาทางโภชนาการเพื่อสงเสริมใหเกิดสุขภาพที่ดี     
 จากการศึกษาพบวา การมีนวัตกรรมมีความสําคัญ เปนกระบวนการที่นําความรู ทักษะ
และความคิดริเริ่มสรางสรรคมาผสมผสานกับความสามารถทางดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ
เพื่อสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางดานการเปนธุรกิจ องคกรแหงนวัตกรรมหรือการ
นําเสนอรูปแบบธุรกิจ ใหมๆ รวมไปถึงกระบวนการใหบริการของธุรกิจโรงแรมที่ใหบริการเชิงสุขภาพ 
เชน การรับจองหองพักพรอมเสนอขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพ เก็บขอมูลและทํารายการสรุป         
ผูเขาพักที่ทําการจองเพื่อใชบริการเชิงสุขภาพ จัดเตรียมรายการสําหรับผูลงทะเบียนเขาพักที่ใชบริการ
เชิงสุขภาพ ซึ่งในที่น้ีมุงเนนที่การสรางประโยชนและตอบสนองตอความพึงพอใจใหกับผูบริโภคเปนหลัก 
ไมวาจะเปนการมอบประโยชนทางดานการประหยัดเวลา การเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึง
การนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่สูงข้ึน นวัตกรรมสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรม 
ไมเพียงแตจะนํามาซึ่งความเหนือกวาและแตกตางในดานของผลิตภัณฑและการบริการดวยรูปแบบ
ใหมๆ เทาน้ัน แตยังจะเปนการสรางตําแหนงทางการตลาดที่แข็งแกรงใหเกิดข้ึน อีกทั้งยังจะเปนการ
สรางการดําเนินธุรกิจแบบใหมๆ ที่เต็มไปดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดข้ึนเพื่อทดแทนรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ที่นําเสนอสูตลาดเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตใน
ดานการมีนวัตกรรม 
 องคประกอบยอยท่ี 1 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูใหขอมูลไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนิน
กิจการใหมีความไดเปรียบ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประกอบดวย สินคาหรือบริการมี
ความใหม สินคาและบริการมีผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และสินคาหรือบริการเกิดจากความรู 
ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: ควรมีผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหบริการ ใหบริการดวยวัสดุธรรมชาติ
มากกวาสารเคมี ไมเกิดผลขางเคียงในการใชผลิตภัณฑ อีกทั้งผลิตภัณฑที่ใหบริการตองไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม  
 ผูใหขอมูลคนที ่3: นวัตกรรมการบริการ เปนการช้ีใหเห็นวาธุรกิจบริการควรที่จะ ปรับปรุง
กระบวนการบริการ และผลิตภัณฑบริการ โดยการใชความคิดใหมๆ และทักษะใหมๆ เพื่อใหเห็นถึง
ความกาวหนาของงานบริการในการตอบสนองตอ ความพึงพอใจของลูกคา ขณะที่นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิตมีวัตถุประสงคหลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะที่ทันสมัยและ
รูปลักษณที่แปลกใหม โดยอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยี ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการทางการตลาด  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 4: เปนผลิตภัณฑที่ใชอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจาํวัน ผลิตภัณฑตอง
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม การตรวจสอบตองไมยุงยาก เสียคาใชจายประเมินคุณภาพ
ตามขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมสูงเกินไป เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตเลือกใชวิธีการผลิตมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวาวิธีการผลิตที่ใชอยูทั่วไป  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: นวัตกรรมการบริการจําเปนที่จะตองทําความเขาใจในธรรมชาติ หรือ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่สําคัญ 3 ประเด็นคือผูประกอบการธุรกิจของไทย คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ และความสําคัญของขนาดธุรกิจ กลาวคือผูประกอบการในธุรกิจของไทย มีบทบาท
สําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สวนธรรมชาติของผลิตภัณฑนั้น มีคุณลักษณะที่
พิเศษแตกตางไปจากธุรกิจบริการประเภทอื่น ในเรื่องของการบริการที่ตองตอบสนองตอลูกคาหรือ
ผูรับบริการ ที่มีความตองการหลากหลายเฉพาะกลุมเฉพาะราย (Customization) ขณะที่ขนาดของ
ธุรกิจมักมีความสัมพันธกับความสามารถในการสรางนวัตกรรม ซึ่งโดยมากนวัตกรรมมักจะถูกสรางข้ึน
ในองคกรที่มีขนาดใหญ   
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: คุณลักษณะของผลิตภัณฑการบริการ คือ ผลิตภัณฑของการทองเที่ยว 
ที่รวมกันของหลายองคประกอบซึ่งองคประกอบหลักน้ันมาจาก สินคาที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน 
สําหรับผูผลิตสินคาที่มีตัวตนเชน โรงแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึกทําหนาที่ผลิตสินคาที่มี
รูปลักษณที่ผูบริโภคสามารถจับตองมองเห็นสัมผัสได สวนไมมีตัวตนที่อาจถูกผลิตข้ึน จากธุรกิจนํา
เที่ยวหรือตัวแทนนําเที่ยว ซึ่งมาจากการสรางปฎิสัมพันธกับลูกคาเพื่อการสงมอบการบริการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: นวัตกรรมผลิตภัณฑใหบริการในหองพัก อยางเชน ในหองนํ้าระบบ 
นํ้ารอน นํ้าอุน หรือที่นอนไรฝุน มานปรับแสง ระบบดักฝุน เพิ่มเบาะเสริมหรือเบาะน่ังยาว ถังขยะ
ออกแบบใหใชงานโดยไมตองกมตัวลง ระบบเปดปดไฟอัตโนมัติ ตองเปดปดตรงไหนที่สะดวกจะจัดไว
เพียงจุดเดียวหรือหลายจุด นวัตกรรมผลิตภัณฑเปนตราสินคาไทย ตราของโรงแรม (Thai Brand) 
พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใหบริการในสปา ใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีเขามาชวย
สรางสรรคผลิตภัณฑสําหรับใหบริการลูกคา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: นวัตกรรม อยางเชน อาง นํ้าวน ออนเซ็น สปา ดูแลผิวพรรณใช
ผลิตภัณฑที่เปนกลิ่นหอมธรรมชาติไมใชสารเคมี สกัดจากพืช ดอกไมที่ผลิตจากธรรมชาติสกัดดวย
กรรมวิธีแบบใหมเพื่อใหมีกลิ่นหอมคงทน เปนตน  
 ผูใหขอมลูคนที ่ 10: นวัตกรรมทีอ่อกแบบผลิตภัณฑมาใหมเชน กลิ่นนํ้าแร (ผง) เปน
ผลิตภัณฑสสินคาเชิงสุขภาพแบบใหมเลย มีใหเลือกเหมาะสาํหรับการจัดการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: ผลิตภัณฑที่ใชนวัตกรรมอยางเชนทิชชูที่สามารถยอยสลายไดในนํ้า 
หลอดไฟที่ใหบริการลูกคาใชเปนหลอด LED ทั้งหมด หรือเปนระบบตัดไฟอัตโนมัติ เชนลูกคาเปด
ประตูทิ้งไวเครื่องปรบัอากาศจะตัดทันที ซึ่งคํานึงไปถึงวาลูกคาตองการอะไร นวัตกรรมผลิตภัณฑ
ใหบริการในหองพักเชน ที่นอนทําจากใยมะพราว (Coconut Pad) มีใหบริการสําหรับลูกคาที่        
ไมตองการที่นอนเบาะนุมซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ มีการจัดวางตามความตองการของลูกคา 
คํานึงถึงความสุขกายสบายใจของลูกคาเปนหลัก ตองมีการคิดคนนวัตกรรมผลิตภัณฑ เชน การทําเรกิ 
เปนการสงตอพลัง (Energy) ชวยทางดานจิตใจ การใช Gem stone ฟนฟูทั้งรางกายและจิตใจ ลวน
เปนนวัตกรรมในการใหบริการที่คิดคนข้ึนมาใหม 
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 ผูใหขอมูลคนที่ 13: มีการคิดคนนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร เชน การนําเถาวัลยเปรียง ซึ่งมี
แมกนีเซียมมากมาใหบริการ แตทั้งน้ีตองเหมาะสมกับลูกคาแตละคนดวย เพราะขอจํากัดของลูกคา
แตกตางกันจึงตองระมัดระวังในการใหบริการเพื่อไมเกิดผลกระทบกับลูกคาดวย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: ในการจัดการเชิงสุขภาพตองมีการนํานวัตกรรมมาใชใหเหมาะสมกับ
กลุมลูกคาที่มาใชบริการ อาจตองออกแบบใหมีทางลาดชัน มีราวเกาะ มีหองนํ้าสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการ ความสูงของวัสดุอุปกรณตองมีมาตรฐาน มีดนตรีบําบัด แสงไฟตองพอเหมาะ เปนตน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: นวัตกรรมตางๆ อยางเรื่องของอาหารพอครัวตองดู ออกแบบคิดคน
เมนู รายการอาหารที่ตองหลกีเลี่ยง เพื่อใหเปนอาหารเพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ในดาน
หองพักตองจัดใหมีความเหมาะสม อนาคตมีแนวโนมวาผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ตองมีการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อใหรองรับและบริการผูสูงอายุดวย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: ในการใหบริการอาหาร ตองมีมาตรฐานโดยการนําเทคโนโลยีเขามา
ใชควบคุมและดูแลผลิตภัณฑโดยผาน HACCP ตรวจสมุนไพรมีวันหมดอายุ ซัพพลายเออร (Supplier) 
ตองไดรับรองมาตรฐาน ปดฉลากวันรับเขา และหมดอายุ อุปกรณการใชงาน หองซาวดนา หองอบไปนํ้า 
เครื่องอบไอนํ้าผิวพรรณ (Facial Steamer) มีการใชเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) มาตรวจวัด
ทุกอาทิตย  
 จากการศึกษาพบวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในสวนของโรงแรมเปนเรื่องของ Service 
Innovation ตางๆ ในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนแนวทางใหนักทองเที่ยวเจอกับธรรมชาติ 
เชนจัดเตรียมใหนักทองเที่ยวไดเจอกับธรรมชาติผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ เชนมีเพลงที่เปนไปใน
แนวของธรรมชาติ เปดเพลงคลอระหวางใหบริการเชิงสุขภาพ หรือเปนการมีผลิตภัณฑที่ทํามาจาก
ธรรมชาติมีการปรับปรุงใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมพวกนํ้ามันหอมระเหยที่ไดมาจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ เพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานผลิตภัณฑ 
 องคประกอบยอยท่ี 2 ดานการบริหาร 
 ผูใหขอมลูไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางดานการบรหิาร ในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร ประกอบดวย มีระบบโครงสรางองคการที่สามารถปรบัตัวไดตามสถานการณ มรีะบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และมรีะบบการทํางานทีส่งเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ดังขอมลูจากการ
สัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ผูประกอบการถาอยากประสบความสําเร็จตองกลาทําอะไรที่แตกตางจาก
คนอื่น เพราะถาเราทําไดมีคุณภาพดีเทาคนอื่นเราตองแขงขันกันดานราคา แตถาเราผลิตที่ทันสมัย แตกตาง
จากคนอื่น จะทําใหเราสามารถลดการแขงขันลงได และทําใหลูกคาที่เลือกใชบริการเชิงสุขภาพเปนลูกคา
ที่มีคุณภาพเปนกลุมที่มีกําลังจับจายใชสอยอยางมาก ผูประกอบการจะไดผลตอบแทนที่ดีข้ึน การสรรหา
คนเกงเขาทํางาน และตองรักษาที่ทํางานไดใหอยูกับบริษัทได เพราะวา เมื่อไหรก็ตามบริษัทขาด
คนทํางาน จะสงผลกระทบอยางมากทําใหสถานประกอบตองมีกระบวนการสรรหาคนเกงที่มีความ
ชํานาญการ และทักษะในการปฏิบัติที่ไดรับใบรับรองมาไดย่ิงดี นวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารโรงแรม 
ตองสรางจุดเดน มีแนวคิดใหมๆ มาสรางความแตกตางๆ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: นวัตกรรมการบริหารจัดการ มีการตองนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อ
ความถูกตองแมนยําในการใหบริการ อีกทั้งยังเปนฐานขอมูลในการวางแผนการบริหารงาน สวน
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นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร (Strategy/ Business Concepts Innovation) เปนการคิดคน 
ออกแบบ หรือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจ เปาประสงคใหมข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน
หรือวางทิศทางใหมในการนําพาองคกรในอนาคต  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: นวัตกรรมดานกระบวนการและการบริหารองคการ (Process and 
Organization Administration Innovation) ประกอบดวยการออกแบบโครงสรางการดําเนินงานใน
การบริหาร และการดําเนินงานภายในดวยูปแบบใหม มีการบริการรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม
เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: นวัตกรรมในการปฏิสัมพันธเชิงกระบวนการ (Process Interaction 
Innovation) ไดแก การพัฒนาระบบการมีปฏิสัมพันธระหวางฝาย ซึ่งแบงหนาที่การทํางานกันอยาง
ชัดเจน ในการใหบริการในงานที่สมัพันธกันอยางครบวงจร โรงแรมตองมีการปรับปรุงตนเองอยางรอบดาน
และตอเน่ือง มีศักภาพและคุณภาพในการใหบริการ ใหความสําคัญกับลูกคาผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบบริการ
ที่ดีใหกับลูกคา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: ความจําเปนที่จะตองมีสิง่ใหมๆ ก็มักจะมีสาเหตุมาจากสิ่งเดียวกันคือ 
สิ่งเดิมๆ น้ันเริ่มจะใชไมไดดีเสียแลวเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สถานการณเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรานึกยอนไปดู
ในอดีตเทียบกับปจจบุัน จะสังเกตไดวาสภาพแวดลอมในเรื่องคนในองคกรเปลีย่นไปจากเดิมอยางมาก 
อาทิเชน คนทํางานรุนใหมเปลี่ยนงานบอยขึ้น การดึงคนเกงเก็บไวกลายเปนเรื่องยาก ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึงตองคิดคนหาวิธีการดึงคนใหอยูกับองคกร ซึ่งไมไดจํากัดเพียงเรื่องผลตอบแทนใน
รูปของตัวเงินแบบเดิมเทาน้ัน แตอาจจะเนนที่มีโปรแกรมใหมๆ ที่สรางความพอใจแกพนักงาน และ
ความผูกพันตอองคกรใหเกิดข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: ปจจุบันน้ีองคกรมีความแตกตางหลากหลายของพนักงานมากข้ึน ทั้ง
ทางดานการศึกษาต้ังแตตํ่ากวาปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก เชื้อชาติหลากหลายในบรรษัท
ขามชาติ อายุการทํางานที่เกษียณไดยาวนานข้ึน องคกรจึงดูซับซอนมากข้ึน ฝายทรัพยากรมนุษยจึง
ตองคิดคนกิจกรรมหรือแนวทางตางๆ นานา เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน รวมถึง
การปรับทัศนคติที่มองความแตกตางสูวัฒนธรรมรวมที่เปนแกนสรางคุณคาแกองคกร เปลี่ยนความ
แตกตางของคนมาใชเปนขอดีขององคกรใหไดจากความสามารถที่หลากหลาย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาคน เมื่อสภาพแวดลอมและบุคลากร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ฝายบริหารเองก็ตองกาวทันยุคไปดวย นวัตกรรมจึง เปนคําตอบที่ดี 
สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: การบริหารไมใชวาคนอื่นมีอะไร ก็แหใชตามกันไป โดยไมไดดูวา
เหมาะหรือคุมกับองคกรของเราหรือไม หากแตสิ่งที่สําคัญย่ิงกวา ก็คือการที่ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยไดสรางสรรคคิดคนโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางที่ฉีกจากกรอบเดิมๆ 
เพื่อกระตุนใหคนสรางผลงานออกมา หรือพัฒนาคนขององคกรใหมีความสามารถย่ิงข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยก็ไดคิดทําโครงการเพื่อสรางความรูสึก
รวมเหมือนวาเปนเจาขององคกรดวยกัน เห็นเปาหมายเดียวกัน โดยไมวาคุณจะเปนพนักงานบัญชี 
เจาหนาที่ปฏิบัติการ หรือผูบริหารระดับสูง ก็สามารถเขารวมโครงการสมัครใจเปนนักขายจําเปนของ
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บริษัท ขายสินคาบริการของโรงแรม ปรากฏวาก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี และสามารถกระตุน
ขวัญกําลังใจที่จะชวยกันขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาดวยกันได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: การคิดนอกกรอบ จัดระบบสวัสดิการที่ยืดหยุน พนักงานสามารถ
เลือกสวัสดิการที่เหมาะกับตัวเขาเองได สรางกิจกรรมที่สรางเสริมการเรียนรูใหมๆ ก็ไดจัดสัมมนา
แบงปนความรู ที่ใหเจาหนาที่ระดับบริหารช่ืนชอบแลวกลับมาเลาสรุปยอพรอมกับแนวทางการนํามา
ประยุกตใชในโรงแรม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: สิ่งสําคัญที่สุดหลังจากการคิดคนหาโครงการหรือกิจกรรม ใหมๆ ก็คือ 
“การตองกลาเปลี่ยนแปลง” ผูบริหารจะตองกลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมเพื่อนํา นวัตกรรมเขามา
ใชในองคกรและจะตองมีการติดตามผลและมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพราะถาเราหยุดคิดคนสิ่งใหม 
ในวันน้ีก็จะกลายเปนสิ่งที่ตกยุคไปสําหรับอนาคต 
 จากการศึกษาพบวา นวัตกรรมการบริหารอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารแบบ
แนวด่ิง ใหมีการบริหารแบบแนวราบมากข้ึน เพื่อลดข้ันตอนและความลาชาในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน มีการกระจายงาน มอบอํานาจใหพนักงานมีสทิธิในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจมากข้ึน 
การนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการบริหาร ชวยในการพัฒนาขอมูลตางๆที่มีอยูเดิม ปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการใหเปนรูปแบบใหมที่มีความทันสมัยมากข้ึน การมีขอมูลที่ไมตกยุคทําให
ระบบการบริหารจดัการมีประสทิธิภาพ ดังน้ันเทคโนโลยีก็มีสวนสาํคัญที่จะทําใหระบบการบรหิารงาน
ประสบผลสําเร็จเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานนวัตกรรมการบริหาร 
 องคประกอบยอยท่ี 3 ดานกระบวนการ 
 ผูใหขอมูลไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางดานกระบวนการดําเนินซึ่งทําใหการ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและความราบรื่น ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ในเรื่องของ Process Innovation นวัตกรรมทางดานกระบวนการ ก็
เชนเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหพนักงานที่เขาทํางานทําไดดวยความ
สะดวกราบรื่น ใหลูกคารูสึกวากระบวนการใหบริการกับเขาน้ันไมติดขัด ผูประกอบการถาอยากประสบ
ความสําเร็จตองกลาทําอะไรที่แตกตางจากคนอื่น เพราะถาเราทําไดมีคุณภาพดีเทาคนอื่นเราตองแขงขันกัน
ดานราคา เด๋ียวน้ีจะทําอะไรตองเขาใจตลาด ถาไมเขาใจทําอะไรก็ยากนะ ทําอะไรตองทําใหดีดวย 
เด๋ียวน้ีคนจะไปใชบริการอะไร เคาเช็คราคา เช็คคุณภาพไดจากในอินเตอรเน็ตเลย ถาทําไมดีช่ือเสียง
เราจะแย แตถาทําดีจะกลายเปนตลาดช้ันดีเลย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: เปนกระบวนปฏิบัติงานที่นําสิ่งใหมที่เกิดข้ึนจากการใชความรู ทักษะ
ประสบการณ และความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาข้ึน ซึ่งอาจจะมีลักกษณะเปนผลิตภัณฑใหม 
บริการใหม หรือกระบวนการใหม ที่กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมทางการตลาด 
(Marketing Innovation) เปนการพัฒนาวิธีการทําการตลาดรูแบบใหมที่ใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑ 
ชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสารการตลาด และการสงมอบผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับลูกคา 
การประยุกตใชรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานรวมไปถึงวิธีการจัดสง
ผลิตภัณฑจนถึงลูกคาอีกดวย  
 ผูใหขอมูลคนที ่8: การนําแนวคิดใหมเขามา ไมวาจะเปนทางดานตัวผลิตภัณฑ กระบวนการ
ผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน ระบบและกิจกรรมทางการ
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ตลาดของโรงแรม องคกรที่มีการนําความเปลี่ยนแปลงใหมๆ มาประยุกตใชจนเปนผลสําเร็จและ 
แผกวางออกไปจนกลายเปนระเบียบวิธีปฏิบัติแกพนักงาน เปนกระบวนการที่เกิดจากการนําความรู 
ทักษะและความคิดริเริ่มสรางสรรคมาผสมผสานกันความสามารถทางดานการบริหารจัดการของ
ผูบริหารเพื่อสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: ผูนําตองมีมุมมองอนาคตที่สอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงสรางแรงบันดาลใจ สามารถกระตุนและสรางความคาดหวังเปนการบริหารงานที่ตางไปจากรูป
แบบเดิมๆ ทําใหขับเคลื่อนองคกรไดดีในกระบวนการดําเนินงานในยุคปจจบุัน นวัตกรรมกระบวนการ 
เกิดจากผูนําเชิงวิสัยทัศนและการมสีวนรวมของสมาชิกซึ่งกอใหเกิดความผูกพันรวมกนัและพรอมที่จะ
ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: กระบวนการดําเนินงานตองมีแผนปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นวิธีการที่
มุงสูจุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคาในอนาคต ทั้งในดานบุคคลและองคกร 
ทั้งน้ีจะตองมีความสอดคลองกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเปนวิสัยทัศน การวางแผนการทํางาน
ของฝายบริหารตองมีสาระครบถวนและชัดเจน โดยการสะทอนใหเห็นถึงจุดหมายและทิศทางที่จะ
กาวไปในอนาคต สามารถทําใหสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย ซึ่งจะชวยกระตุนใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: เปนเรื่องของการนําความคิดไปใชในเชิงปฏิบัติ ในกระบวนการ
ทํางานแบบใหม พนักงานตองมีการเรียนรูตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนการใหบริการเขากับเทคโนโลยี
ที่นําเขามาใชในกระบวนการทํางาน เปนการนําความรูที่มี มาปรับเปลี่ยนคิดสรางสรรค แลวนํามาใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: นวัตกรรมดานกระบวนการ เปนการนําสิ่งใหมเขามาใชในการ
ดําเนินงานรับจองหองพักพรอมเสนอขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพ เก็บขอมูลและทํารายการสรุป 
ผูเขาพักที่ทําการจองเพื่อใชบริการเชิงสุขภาพจัดเตรียมรายการสําหรับผูลงทะเบียนเขาพักที่ใชบริการ
เชิงสุขภาพ ซึ่งทําใหองคการมีการปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 จากการศึกษาพบวา นวัตกรรมดานกระบวนการควรตระหนักและรบัรูถึงความจําเปนและ
การเตรียมการ ไดแก การกําหนดความจําเปน ความคาดหวังหรือความตองการขององคการในการ
สรางนวัตกรรมองคกร การวางแผนระบบสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ เปนสิ่งที่ทําใหทุกคนใน
องคกรมีความเขาใจตรงกัน ตองมีการวิเคราะหองคกร เพื่อตรวจสอบสภาพการณปจจุบัน เพื่อหา
โอกาสและยกระดับการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูบริหารนําขอมูลไปกําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนงาน 
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารตองอาศัยการทํางานที่เปนระบบ เปนข้ันตอน ตระหนักและรับรูถึง
ความจําเปนและการเตรียมการ ในข้ันตอนตาง ๆ เหลาน้ีสามารถนํามาเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 
สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนา แลวสามารถขับเคลื่อนตอไปไดเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคตในดานนวัตกรรมกระบวนการ 
 องคประกอบยอยท่ี 4 ดานเทคโนโลยี 
 ผูใหขอมูลไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ดําเนินงานเพื่อความประหยัดตนทุน มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
และมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
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 ผูใหขอมูลคนที่ 2: การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเขามาชวยในการจัดการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วเปนการประหยัดเวลาการทํางาน เชน โปรแกรมการจัดการระบบเงินเดือน
และสวัสดิการ หรือการพัฒนาCompetency ที่ทันสมัย การนําเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม มา
ปฏิบัติหลังจากที่ไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาเปนลําดับแลว และมีความแตกตางจาก
การปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: นวัตกรรมไมใชการขจัดหรือยกเลิกสิ่งเกาให แตจะเปนการปรับปรุง
เสริมแตงและพัฒนาเพื่อความอยูรอดของระบบการบรหิารจัดการเพียงนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนการเปลี่ยนแนวทางโดยนําเทคโนโลยีเขามา หรือวิธีการผลิต
สินคา หรือการใหบริการในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: ชวยทําใหการพัฒนาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา อาจ
เปนผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณตัวใหมๆ สกัดดวยวิธีการแบบใหม มีประสิทธิภาพบํารุงที่ดีกวาเดิม ซึ่ง
ลูกคามีความตองการหลากหลาย แตกตางกันไป  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน grid report ของ
โรงแรมจะโชววาแตละแผนกใครจะเปนผูรับผิดชอบปญหาที่เกิดข้ึน หากมีผูรับผิดชอบก็ใหรายงานเขา 
grid report ทําใหผูปฏิบัติงาน และหัวหนาทราบโดยทั่วกัน มีการนําเทคโนโลยีที่เรียกวาท็อปบ็อกซ 
(Top box) เปนการตอบความพึงพอใจแบบออนไลน (Satisfaction Online) เขามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากที่ลูกคาเขารับบริการกับทางโรงแรม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: มีการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเขามาในการดําเนินงาน เชน 
การนํา E-marketing มาใชซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว ทําใหลูกคาเขาถึงขอมูลตางๆ ของโรงแรมไดงาย 
ตองมีการปรับปรุงการทํางาน ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไมเชนน้ันอาจลาหลังไมทันคูแขง 
เทคโนโลยีจะตองสามารถทําใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึนไดจากการพัฒนาสิ่งใหมน้ันๆ ซึ่งผลประโยชนที่จะ
เกิดข้ึนอาจจะวัดไดเปนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: สิ่งที่จะเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไดน้ันตองเกิดจากการใชความรู
และความคิดสรางสรรคเปนฐานของการพฒันาใหเกิดซ้ําใหม ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบ เราตอง
นําเทคโนโลยีมาเปนการสํารวจสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตรวจจับสัญญาณ
ของทั้งโอกาสและอุปสรรค สําหรับการนําไปสูจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: ในการที่จะนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
องคกร การเลือกสรรจําเปนตองมีความสอดคลองกับหลักกลยุทธขององคกร เชน นําเทคโนโลยีมาใช
ในกระบวนการสรางสรรคผลติภัณฑเชิงสขุภาพใหมๆ จําเปนตองพัฒนาใหเกิดกระบวนการคิด วิธีการ
ผลิตและมุมมองทางการตลาดในลักษณะที่ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการพัฒนาการบริการ 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการเทคโนโลยีอยางถูกตองเปนระบบ สามารถนํา
นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึน และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน 
 จากการศึกษาพบวา การนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการที่ถูกใชใน
กระบวนการบริการ ซึ่งถูกปรับปรุงข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และทําใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการได การนําเทคโนเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชในการใหบริการลูกคา เพื่อความ
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สะดวกในการรับบริการ อยางเชน การจองโรงแรมผานระบบอินเทอรเน็ต ถึงวันจองก็นํารหัสจองมา
แสดง น่ันเปนการบริการที่ลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากกวา การบริหารและการดําเนินงานจึง
ตองนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคตในดานเทคโนโลยี 
 องคประกอบหลักท่ี 3 การเพ่ิมสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 
 องคประกอบยอยท่ี 1 การใฝเรียนใฝรู 
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการใฝเรียนใฝรู ประกอบดวย บุคลากรมีความใฝรู 
สภาพแวดลอมในองคกรสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และผูบริหารใหการสนับสนุน ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณ ดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: มุงสูความเปนเลิศ และรอบรู โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหไปถึง
เปาหมายดวย การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือทําและตองมุงมั่นสรางสรรจึง
จําเปนตองมีแรงมุงมั่นใฝดี (Creative Tension) มีการใชขอมูลขอเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ทําใหมีระบบการคิดตัดสินใจที่ดีรวมทั้งใชการฝกจิตใต
สํานึกในการทํางาน (Using Sub Conscious) ทํางานดวยการดําเนินไปอยางอัตโนมัติ เปน
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรยีนรู แสวงหาความรูจากแหลงตางๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาตนเอง และองคกรที่ตนไดปฏิบัติงานอยู คนที่ใฝเรียนรูจะมีความต้ังใจ ความพยายาม
เรียนรู แสวงหาเรียนรูอีกทั้งยังนําไปแลกเปลี่ยนกับผูรวมงานคนอื่นๆได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: ความใฝเรียนรู ใฝปฏิบัติ อยากรู อยากทํา อยากสรางสรรคโดยหา
ขอมูลความรูมาฝกปฏิบัติ จนไดเปนผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ อยางเชน ไปสมัครเรียนการนวด
เพิ่มเติมจากที่ตนเองเคยรูเคยทําเปนอยูแลว เปนการนวดแบบใหมที่อาจรักษาตามอาการเพิ่มเติมจาก
สิ่งที่ตนเคยทํามากอน สภาพแวดลอม สถานการณบางอยางที่ทําใหคนตองเอาตัวรอด อาจสรางนิสัย
ในการหาทางออก วาเกิดเหตุการณเชนน้ีตองหาทางออกดวยวิธีใด เพื่อเอามาคิดแกปญหา จนเกิด
เปนนิสัยในการใฝเรียนใฝรู  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: การฝกใหเปนคนคิดเปน มีนิสัยใฝเรียนรู อาจตองนําปจจัยตางๆ มา
เช่ือมโยงกัน มีการกระตุนชักนําใหพนักงานมีความอยากรูอยากเห็น จนติดนิสัยการใฝเรียนใฝรู 
พนักงานที่มีความใฝเรียนรูอาจจะเสาะแสวงหาความรูจากภายนอกจากสิ่งแวดลอมติดตามขาวสาร 
หรืออาจจะแสวงหาความรูจากเพื่อนรวมงานที่มีประสบการณมาเลาสูกันฟง เพื่อเปนแนวทางแกไข
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น การใฝเรียน ใฝรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนเกี่ยวของ จะชวยใหมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีข้ึน หรือที่ดีอยูแลวจะดีมากกวาปกติทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: การใฝเรียนรูในหนาที่ที่ตนปฏิบัติ นําความรูมาเช่ือมโยง ทําใหผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน หรืออาจอยูในระดับที่ดีมาก เน่ืองจากพนักงานมีความรู อีกทั้งยังมี
การฝกฝนใหเกิดความชํานาญงานดวย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: ความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น อยากทดลองทําสิ่งใหม สราง
วิสัยทัศนแหงตน ตระหนักรูวาตนเองอยูหางจากเปาหมายของตนมากนอยเพียงไรเพื่อเปนแรงผลักดัน
ใหไปถึงเปาหมายน้ัน ใฝใจที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 11: การมีวัฒนธรรมการเรียนรูขององคการที่เดนชัดมีการทํางานและ
การเรียนรูที่เปนเอกลักษณ สมาชิกในองคการมีความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเรียนรูภายใน
องคการไปพรอมๆ กับผลประโยชนขององคการ การเรียนรูของพนักงานเกิดจากประสบการณ เรียนรู
ผานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตอบสนองตอเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: บุคลากรใฝเรียนรู โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหไปถึงเปาหมายอีก
ทั้งลงมือกระทําและตองมุงมั่นสรางสรรค ซึ่งจึงจําเปนตองมีแรงมุงมั่น ในการใฝดีเพื่อประสบ
ความสําเร็จ (Creative Tention) นอกจากน้ีมีการใชขอมูลเพื่อคิดวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ 
(Commitment to the Truth) ทําใหมีระบบการคิด การตัดสินใจที่ดี รวมถึงการฝกจิตสรางความ
กระตือรือรนในการทํางาน (Using Subconciousness) ใหเปนไปอยางอัตโนมัติ  
 ผูใหขอมูลคนที ่14: ฝกกระบวนการคิดแกไขปญหาในการทํางานหรือการใชชีวิตประจําวัน 
ซึ่งประเด็นที่ยุงยาก และมีผลกระทบตอลูกคาและเปาหมายหลักขององคกร/หรือความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: ลักษณะการเรียนรูของคน จะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูของสมาชิก
ขององคการที่เปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน จะมีลักษณะสนใจและใฝหาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
มีความอยากที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ของตน มุงสูจุดหมาย และความสําเร็จที่ไดกําหนดไว มี
ลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก
ความรูใหม และการเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถองแท  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: การเรียนรูของบุคลากรจะเปนจุดเริ่มตน คนในองคกรจะตองให
ความสําคัญกบัการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเน่ืองไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเสมอ 
 จากการศึกษาพบวา การใฝเรียนรูคือมีความต้ังใจ ความพยายามเรียนรู แสวงหาเรียนรู
อีกทั้งยังนําไปแลกเปลีย่นกับผูรวมงานคนอื่นๆ ได จะมีลักษณะสนใจและใฝหาที่จะเรยีนรูสิง่ใหมๆ อยู
เสมอมีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ของตน มุงสูจุดหมาย และความสําเร็จที่ได
กําหนดไวเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานการใฝเรียนใฝรู 
 องคประกอบยอยท่ี 2 การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา 
 ผูใหขอมลูไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา ประกอบดวย แบบ
แผนความรูทีเ่หมาะสมกับธุรกิจโรงแรม มีการจัดเก็บชุดความรูอยางเปนระบบเหมาะสมกบัธุรกจิ
โรงแรม และมีการเผยแพรความรูภายในองคกร ดังขอมลูจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: การพัฒนากรอบความคิด มีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง 
ผลลัพธเกิดจากรูปแบบแนวคิดน้ี ทาที หรือความรูสึกของบุคคล ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง สถานการณ หรือ
เรื่องราว ทัศนคติแนวความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติที่ปฏิบัติตามๆ กัน จนกระทั่งกลายเปน
วัฒนธรรมขององคการ ที่ทุกคนในองคการปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูเพื่อบริหารใหทุกคนในองคกรมี
จิตสํานึกในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและองคกรไปอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนและใช
ประสบการณรวมกัน ตองเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความอยูรอดเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 
ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 5: การรับรูสิ่งตาง ๆ  หรือประสบการณเปนรากฐานฝงลึกในตัวคนๆ น้ัน มี
รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง มาจากการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไมยึดติดกับความเช่ือเกาๆ 
ลาสมัย พัฒนารูปแบบความคิดความเช่ือใหมใหตอบสนองกับความเปลี่ยนไปของโลก เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนาองคการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: ปจจุบันองคกรตางๆ มีการแขงขันกันสูง การต่ืนตัวดานการจัดการ
องคกรสูองคกรแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่ชวยรักษาบุคลากร หนวยงาน องคกร ใหยืนหยัดอยูเพื่อ
เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสวนของปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
การปรับเปลี่ยนกลยุทธของคูแขง และปจจัยภายในที่เกิดจาก การเปลี่ยนผูบริหาร นโยบาย และ
กระบวนการทํางาน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: เปนการลงทุนในตนทุนมนุษย ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบงปน
ความรูที่ไดเรียนรูมาใหกับคนอื่นๆ ในองคกร และนําความรูไปปรับใชกับงานที่ทําอยูใหเกิด
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน เปนการการพัฒนาคน และพัฒนาองคกร ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว และดีข้ึน เพราะมีสารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะที่มี
หลักการ เหตุผล และนาเช่ือถือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: มีรูปแบบความคิดและมุมมองที่เปดกวาง มีการรับรูสิ่งตางๆ โดยไมได
ยึดติดกับความรูหรือประสบการณเดิมๆ ที่เคยประสบมา ไมเช่ือกับความคิดเกาที่ลาสมัย มีการพัฒนา
รูปแบบของความคิดที่เปนไปตามโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีประโยชรตอการพัฒนาใหองคกร
สามารถกาวไปขางหนาและปรับตัวกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได 
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: แบบแผนทางจิตสํานึกนั้นสะทอนถึงพฤติกรรมของคนในองคการ 
องคการแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ สมาชิกมีแบบแผนความคิด และจิตสํานึกที่เอื้อตอการ
ใหบริการที่ถูกตองชัดเจน และมีการจําแนกแยกแยะ โดยมุงหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
และเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการทําความเขาใจในวิธีการที่จะใหขอมูลการบริการดวยความ
ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจไดอยางถูกตอง หรือมีวิธีการที่จะตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม 
มีความคิดทีไ่มผันแปร เมื่อตองเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ซึ่งการที่จะปรับรูปแบบความคิด ของ
บุคลากรในโรงแรมใหเปนไปในทางที ่ถูกตองอาจจะใชหลักกการของศาสนาพุทธ ในการฝกสติ 
ความคุมอารมณความรูสึก จิตสํานึกของการใหบริการอยางเต็มที่ตอไป  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ
(Emotional Quotient, EQ) ที่ไดจากการสั่งสมประสบการณกลายเปนกรอบความคิดที่ทําใหบุคคล
น้ันๆ มีความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: องคกรที่มีความคาดหวังสูงและปรับตัวไดเร็วทันตอเหตุการณ มีการ
พัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ เรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แลวใชความรู
เพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ทันสมัย พรอมใชงาน 
เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคา 
 จากการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อใหมใหตอบสนองกับความ
เปลี่ยนไปของโลก เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคการ มีการปรับตัวไดเร็วทันตอเหตุการณ พัฒนา
กระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ เรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แลวใชความรูเพื่อการ
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พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ทันสมัย พรอมใชงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคานําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดาน
การพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา 
 องคประกอบยอยท่ี 3 การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน  
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน ประกอบดวย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูใหและผูรับบริการ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนเปนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 
ประสบการณของคนในองคการ นําไปสูการเปนวิสัยทัศนรวมกันของคนในองคการ โดยทุกคนควรมี
สวนรวมกันสรางเปาหมาย ชวยกันสรางภาพอนาคตขององคการที่ทุกคนจะทุมเทศักยภาพใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: การแลกเปลี่ยนวิสัยทศันรวมกันเปนแนวคิดในการพัฒนาองคกร มีการ
เนนการพัฒนาการเรยีนรูสภาวะของการเปนผูนําในองคกร (Leadership) และการเรียนรูรวมกัน 
ของคนในทีม (Team Learning) เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และ
ทักษะรวมกัน นอกจากน้ีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขัน ผูบังคับบัญชาสามารถทํางานเช่ือมโยงกับผูใตบังคับบัญชาใหใกลชิดกันมากข้ึน ชวยเพิ่ม
ความกลมเกลียวในหนวยงาน หากมีการพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแกไขได
ทันทวงที บรรลุเปาหมายในการที่จะใหบริการลูกคาดวยการบริการที่ดีเลิศเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก
วัฒนธรรมอํานาจในแนวด่ิงไปสูวัฒนธรรมความรูในแนวราบ ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรูเทาเทียมกัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกันเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการบริหารใน
แนวด่ิงไปสูการบริหารในแนวราบ ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู เทาเทียมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน
ของคนทั้งองคการองคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการที่ สมาชิกทุกคนไดรับการ พัฒนา
วิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของ
สมาชิกที่มีความคาดหวังตอความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกัน
ของคนทั้งองคการ ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางผลงาน
ตามที่ต้ังเปาหมายไว เปนที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแตละคนมีอิสระที่
จะสรางแรงบันดาลใจ และเปนที่ซึ่งทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: การสรางทัศนคติรวมของคนในองคกร ใหสามารถมองเห็นภาพและมี
ความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน เปนความมุงหวังที่ทุกคนตองรวมกันบูรณาการใหเกิดเปน
รูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศนองคการที่ดี คือ ผูนําตองเปนฝายเริ่มเขาสูกระบวนการพัฒนา
วิสัยทัศนอยางจริงจัง  และจะตองมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได  ตอง
เปนภาพบวกตอองคการ  
 ผูใหขอมูลคนที ่15: ผูบริหารตองจัดใหมีการถายทอดความรูอยางทั่วถึง เรียนรูความผิดพลาด
ของตนและคนอื่นอยางมีประสิทธิภาพ บริหารในแนวราบ ยืดหยุน และกระจายอํานาจ ตลอดจน
ความรับผิดชอบที่มีการควบคุมคุณภาพอยางจริงจัง ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เพื่อแชร
ประสบการณตางๆ ระหวางหัวหนางาน ลูกนอง นํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีข้ึนกวาเดิม 
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 จากการศึกษาพบวา การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกันเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการบริหารใน
แนวด่ิงไปสูการบริหารในแนวราบ ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู เทาเทียมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน
ของคนทั้งองคการจะตองเปนองคการที่สมาชิกทุกคนไดรับการ พัฒนาวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังตอความ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคนทั้งองคการ ซึ่งทุกคนสามารถ
ขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางผลงานตามที่ต้ังเปาหมายไว เปนที่ซึ่งเกิด
รูปแบบการคิดใหม ๆ  หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแตละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบนัดาลใจ และเปนที่ซึ่ง
ทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกันนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดาน
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน 
 องคประกอบยอยท่ี 4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกัน ประกอบดวย มีการจัดประชุม
บุคลากรภายในและภายนอกองคกร มีการศึกษาดูงานจากภายนอกองคกร และมีการทําขอตกลง
รวมกันระหวางองคกร ดังขอมูลจากการสัมภาษณดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: การเรียนรูรวมกันเปนทีม องคการความมุงเนนใหทุกคนในทีมมีสํานึก
รวมกันวา เรากําลังทําอะไรและจะทําอะไรตอไป ทําอยางไร จะชวยเพิ่มคุณคาแกลูกคา การเรียนรู
รวมกันเปนทีมข้ึนกับ 2 ปจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรูรวมกันเปนทีม และการสราง
ภาวะผูนําแกผูนําองคการทุกระดับ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: การเรียนรูที่จะทํางานรวมกันเปนทีมบุคคลในองคการ อยางเปนระบบ
และสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนความรูของบคุคลในทีมซึ่งทําใหบุคคลมีความรูเพิ่มข้ึน พัฒนาภูมิปญญา
และศักยภาพของทีมงานโดยรวม มีการนําเอาความรู ประสบการณ และความชํานาญของแตละบุคคล
มาผสมผสานเสริมกัน เพื่อใหงานที่ทํารวมกันบรรลุผลสูงสุดตามเปาหมาย ตองอาศัยบรรยากาศแหง
การยอมรับนับถือไววางใจซึ่งกันและกัน มุงเนนการปฏิบัติงานรวมกันที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสราง
กระบวนการในการเรียนรูและสรางความเขาใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหทีมทํางาน
และมกีารใหอํานาจในการตัดสนิใจ เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) 
และการสรางนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทําใหเกิดองคการที่เขมแข็ง พรอมเผชิญกับสภาวะการ
แขงขันสัญญาณบอกเหตุขององคกรที่ตองทําใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
 ผูใหขอมูลคนที ่7: การมีองคกรแหงการเรียนรูน้ีจะทําใหองคกรและบุคลากร มกีระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการ
ทํางานเปนทีม (Team working) สรางกระบวนการในการเรียนรูและสรางความเขาใจเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง ตองประสานงานกับทีมงาน HR เพื่อสรางนามธรรมใหเปนรูปธรรมจากการรวมมือ
ของพนักงานที่ลงมือปฏิบัติงานโดยตรง โดยอาจจะตองมีการจัดวางระบบ LO เชน KM system, 
e-Learning, เอกสารที่เกี่ยวของ และการจัดวางระบบการสื่อสารภายในองคกร ใหพนักงานทราบถึง
การพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: การเรียนรูรวมกันเปนทีม องคกรควรมุงเนนใหทุกคนในทีมมีสํานึก
รวมกันวา เรากําลังทําอะไรและจะทําอะไรตอไป ทําอยางไร จะชวยเพิ่มคุณคาแกลูกคา ประสานกับ
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การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการสรางภาวะผูนําแกผูนําองคกรทุกระดับ ฝกคนหาคําตอบหรือแนวทาง 
การแกไขปญหารวมกันโดยพิจารณาถึงสิ่งที่จะเปนสาเหตุ หรือตนตอของปญหาที่แทจริง  
 ผูใหขอมูลคนที ่13: การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคการโดยอาศัยความรูและความคิด
ของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรูและความสามารถของทีมใหบังเกิดผล
ย่ิงข้ึน เรียกวา การอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละบุคคล องคการแหงการเรียนรูจะเกิดไดเมื่อมี
การรวมพลังของกลุมตาง ๆ  ภายในองคการเปนการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สูงซึ่งเกิดจาก
การที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกันอยาง
ตอเน่ืองและ สม่ําเสมอ  
 จากการศึกษาพบวา การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในลักษณะกลุมหรือทีมงานเปน
เปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดข้ึนเพื่อใหมีการถายทอดความรูและประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ 
ทุกคนทํางานดวยใจ กาย และสมองอยางมีประสิทธิภาพ มีการกระตุนและเสริมพลังของคนในองคกร
อยางตอเน่ือง และมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอแลกเปลี่ยนเรียนรู แชรประสบการณ สอนงานจากผูที่มี
ประสบการณมากกวา ชวยทําใหประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึน เพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคตในดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
 องคประกอบยอยท่ี 5 การคิดอยางเปนระบบ 
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี ่ยวกับการคิดอยางเปนระบบ ประกอบดวย มีระบบ
ความคิดแบบองครวม มีกระบวนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอน และมีการบูรณาการความรูมาใชตอ
ยอดในกระบวนการทํางาน ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการ
เขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบ นอกจากมองภาพรวม
แลวตองมองรายละเอียดของสวนประกอบยอย   ในภาพน้ันใหออกดวย วินัยขอน้ีสามารถแกไข
ปญหาที่สลับซบัซอนตาง ๆ ไดเปนอยางดี กระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปนกระบวนการในการหา
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเห็นแบบแผน เห็นข้ันตอนของการพัฒนา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: องคกรที่ซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีการสอน
คนของตนเองใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวย
องคการ จากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่งเปนผลใหทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: การที่คนในองคกรมีความสามารถที่จะเช่ือมโยงสิ่งตางๆ โดยมองเห็น
ภาพความสัมพันธกันเปนระบบโดยรวม (Total System) ไดอยางเขาใจ แลวสามารถมองเห็นระบบ
ยอย (Subsystem) ที่จะนําไปวางแผนและดําเนินการทําสวนยอยๆ น้ันใหเสร็จทีละสวน 
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: การคิดเชิงระบบเปนการคิด ในลักษณะที่เปนวงมากกวาที่จะเปน
เสนตรง โดยที่ทุกๆ สวนตางมีการเช่ือมตอทั้งโดยตรงและโดยออม ฉะน้ันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยอม
เปรียบเสมือนระลอกคลื่นที่สรางผลกระทบตอเน่ืองไปยังสวนตางๆ ของระบบ และยอนกลับมาที่จะ
เริ่มตนอีกครั้ง การคิดอยางเปนระบบวา เปนการคิด แบบที่ทําบอยๆ จนเปนนิสัย เปนพิเศษ เปน
สัญลักษณประจําตนจนใครๆ ขนานนามไววามีลักษณะ เฉพาะตัวและมีลักษณะเดน การคิด อยางเปน
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ระบบเปนหัวใจสําคัญขององคการแหงการเรียนรูที่มีการคิดอยางเปนองครวม มีการเช่ือมโยงกันทั้ง
ระบบขององคการเพื่อใหเกิดเปนภาพรวม 
 ผูใหขอมูลคนที ่15: คือ การสรางระบบใหเอื้อตอการเรียนรูของพนักงาน เชน มีการออกแบบ
โครงสรางองคการที่เหมาะสม มีความยืดหยุน กระจายอํานาจสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางรวดเร็ว นอกจากจะมองภายในโรงแรมแลวยังตองมองภายนอกดวย คือ มีการเรียนรูขาม
องคกร โดยมีการพบปะติดตอสื่อสาร กับคนภายนอกองคกร มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลกระทบตอโรงแรม และนํามาประยุกตใชเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน 
เรียนรูใหรวดเร็วถูกตองและ เหมาะสมกับสถานการณ เปนการมองภาพรวมสิ่งตางๆ เขาดวยกันอยาง
เปนระบบที่ทุกแผนก ทุกสวนงานมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันเปนระบบบริหารที่มีคุณภาพ 
 จากการศึกษาพบวา ความคิดความเขาใจเชิงระบบ  เปนสิ่งที่ทุกคนควรมีความสามารถ
ในการเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ  ที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบ นอกจาก
มองภาพรวมแลว  ยังตองมองถึงรายละเอียดของสวนประกอบยอยในภาพน้ันใหออกดวย  อีกทั้งการมี
วินัยในการคิดเชิงระบบสามารถนํามาแกไขปญหาตางๆที่สลับซับซอนไดเปนอยางดีเพื่อนําไปสูการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตในดานความคิดเชิงระบบ 
 องคประกอบหลักท่ี 4 การจัดการเชิงสุขภาพ 
 การบริการเปนหัวใจที่จะนําไปสูชัยชนะทางธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการ หากมีการใหบริการที่ไมดีแลว ก็จะเปนการยากที่ธุรกิจจะยืนหยัดตอไดในระยะยาว 
นอกจากน้ี ธุรกิจที่ใหบริการดวยแลวก็ยอมตองพัฒนารูปแบบวิธีการใหบริการลูกคาใหดีอยูอยางตอเน่ือง
จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับองคประกอบ
ที่สงผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานสถานที่ ดานบริการเชิงสุขภาพ ดานบริหารจัดการ 
ดานบุคลากร ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย และดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
สามารถอธิบายรายละเอียดจากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 องคประกอบยอยท่ี 1 ดานสถานท่ี  
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการใหบริการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานสถานที่ สามารถอธิบาย
รายละเอียดจากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดึงดูด
นักทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อใหเขามาทองเที่ยวในเมื่อไทย ดังน้ัน การพัฒนา
สถานที่ทองเที่ยวใหนาสนใจ บงบอกถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการเชิง
สุขภาพสถานที่ควรมีการสรางบรรยากาศและมีมาตรฐานรองรับในหลายดาน อยางเชน ISO เพื่อบอก
ถึงความนาเช่ือถือและความเช่ือมั่นในการรองรับการบริการ การออกแบบและตกแตงสถานที่ ควรมี
แนวคิดและแนวทางใชวัสดุ เครื่องตกแตง เครื่องใชที่สอดคลองกับการจัดการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: สถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพควรออกแบบใหเหมาะสมรองรับกับความ
ตองการใชบริการในการผอนคลายซึ่งตองมีความปลอดภัย เชน ทางเดินควรออกแบบใหมีแสงสวาง
เพียงพอไมมืดหรือไมสวางจนเกินไป การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใหมีความผอนคลายในดานตางๆ ใน
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เรื่องของแสงไฟที่ตองพอเหมาะ เสียงของดนตรีที่เปนเพลงแบบฟงสบาย เคลิบเคลิ้ม ผอนคลาย ใน
เรื่องของกลิ่นที่เปนกลิ่นในแบบของอโรมา   
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพขณะน้ียังไมสามารถที่จะผลักดันใหเปน
ตัวหลักที่จะสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศได เน่ืองจากกลุมที่ใชบริการเปนคนเฉพาะกลุม และมี
อัตราคาบริการสูง สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยจึงเปนตัวเสริมและเพิ่มมูลคาใหกับ
การทองเที่ยวของประเทศเทาน้ัน ปญหาอุปสรรคของสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย คือ 
นโยบายของรัฐขาดความชัดเจนและตอเน่ือง เจาหนาที่ภาครัฐเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบบอย ขาด
การประสานงานระหวางหนวยงาน ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญดานโยคะ ไทชิ และสมาธิ บุคลากรขาด
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ การใหบริการขาดคุณภาพ มีบริการอื่นแอบแฝง การประชาสัมพันธยัง
ไมทั่วถึง การตลาดมีการแขงขันกันสูง การเก็บภาษีซ้ําซอน องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ซึ่ง
เปนผูตรวจสอบสถานบริการยังขาดความรูในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย ใช
ผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ อัตราคาบริการสูงสําหรับคนไทย ชุมชนและคนในทองถ่ินยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย รวมทั้งการประชาสัมพันธยัง
เขาไมถึงกลุมนักทองเที่ยวยุโรปและอเมริกา  
 ผูใหขอมูลคนที ่8: สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยควรมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดานสถานที่ ดานการบริการ และดานบุคลากร รูปแบบการใหบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทยในอนาคตควรเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยแบบครบวงจรที่
หลากหลายทั้งชีวจิตและฟตเนส ใหการบริการแบบไทยๆ มีเอกลักษณความเปนไทยเฉพาะตาม
ทองถ่ิน ใชผลิตภัณฑของไทย มีบริการดานสุขภาพกายและจิตควบคูกัน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: มาตรฐานดานสถานที่ ในการใหบริการ ควรมีการบริการแบบครบวงจร 
และมีบริการหลากหลาย ใหเลือกทั้งอาหารและที่พักเพื่อสุขภาพ มีบริการโยคะและฟตเนส และเปด
บริการตลอดวัน ควรพัฒนารูปแบบการใหบริการอยูตลอดเวลา เพิ่มความแปลกใหมมากข้ึน มี
ความสะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย เนนความเปนไทย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: การจัดการเชิงสุขภาพสามารถพิจารณาเรื่องของสถานที่ได เน่ืองจาก
เปนตัวบงบอกวาสถานที่น้ัน มุงเนนบริการเชิงสุขภาพหรือไม เชน หากเปนเชิงสุขภาพ จะมีรูปแบบ
ของสถานที่ที่เปนอนุรักษนิยม และบงบอกวามุงเนนการคืนความเปนธรรมชาติใหกับนักทองเที่ยว 
และสรางความผอนคลายไดเมื่ออยูในสถานที่สําหรับการจัดการเชิงสุขภาพสถานที่ในการใหบริการ
ควรคํานึง และออกแบบเริ่มต้ังแตการกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณสําหรับการใหบริการ เชน เหล็ก 
โฟมอุตสาหกรรม ฉาบปูนใหเย็น อิฐมวลเบา เปนตน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: ในการออกแบบสถานที่เปนการออกแบบการใหบริการหรือเขา
เรียกวา Service design ซึ่งตองคํานึงในเรื่องของเพลง เสียง ไฟ กลิ่น สี (โทนกําแพง) ชุดของ
พนักงาน การตกแตงหองนํ้า การตกแตงหองนวด เปนตน สถานที่ในการใหบริการตองดูในเรื่องของ
สภาพแวดลอมใกลเคียงดวย ควรมีความเปนธรรมชาติเพื่อใหไดรับรูสัมผัสในการรับบริการ อีกทั้ง
ลูกคายังไดรับสุขภาพที่ดีกลับไป   
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 ผูใหขอมูลคนที่ 15: สถานที่ใหบริการควรคํานึงถึงอรรถประโยชน ใหมีความนาใชอีกทั้ง
ยังไดรับสุขภาพที่ดีกลับไป เปนการพักผอน และผอนคลาย นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงการรักษาและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย ในการใหบริการไมควรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยทําอะไรที่เปน
ธรรมชาติมากทีสุ่ด  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: สถานที่และสิ่งแวดลอมในการจัดการเชิงสุขภาพ ควรดูในเรื่องของ
การประหยัดนํ้า ประหยัดพลังงาน เริ่มจากการออกแบบรูปทรงการสราง การติดหลอดไฟ ควรติดใน
ตําแหนงใดคํานึงถึงประโยชนในการใชงานสูงสุด บางแหงอาจมีระบบโซลารเซลลสะสมพลังงานไฟฟา 
การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ เครื่องสุขภัณฑ แผงควบคุมหรืออาจตองมีตัวจับความรอน จับความเคลื่อนไหว
และตัดอัตโนมัติเมื่อไมมีผูใชงาน  
 จากการศึกษาพบวา การใหบริการดานสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพตองมีมาตรฐาน เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ในการออกแบบสถานที่จุดประสงคหลักตองเพื่อผอนคลาย การรับบริการดานตางๆ 
ในดานสัมผัสทั้ง 5 ดาน คือ เสียง รส การมองเห็น กลิ่น และจากการสัมผสั นอกจากน้ียังควรมีการจัด
วางปายโฆษณาตามสถานที่ตางๆ ของโรงแรมเพื่อเปนการสื่อใหลูกคาเห็นไดชัดเจน อีกทั้งสถานที่
ใหบริการเชิงสุขภาพตองมกีารสรางบรรยากาศทําใหเกิดความสงบรมเย็น สบาย และมีความปลอดภัย 
สถานที่ในการจัดการเชิงสุขภาพจําเปนตองมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในเชิงสุขภาพในอนาคตไดในดานสถานที ่
 องคประกอบยอยท่ี 2 ดานบริการเชิงสุขภาพ 
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานบริการเชิงสุขภาพ สามารถอธิบาย
รายละเอียดจากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ ตองมีมาตรฐาน 
การนวด อบ ประคบสมุนไพร ตองทําอยางไรจึงจะชวยสงเสริมใหรางกายของผูรับบริการรูสึก 
ผอนคลาย มีสุขภาพจิตดี เปนการเพิ่มพูนพละกาํลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับความสมดุลใหกับรางกาย  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเดินทางไปในที่สวยสดงดงาม ในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู พักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวเพือ่ทํา
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ หรือบําบัดฟนฟูสุขภาพ เชน การรับคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพ การ
ออกกําลังกายอยางถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝกสมาธิ การรักษาพยาบาลอื่นๆ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ในประเทศไทยไดมีการจัดรูปแบบกิจกรรมการใหบริการสงเสริม
สุขภาพที่แตกตางหลากหลายบรรจุไวในโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวอยางเชน การนวดแผนไทย
เปนวิธีบําบัดรักษาโรคของไทยที่มีมาแตด้ังเดิม เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ฟกชํ้า ดวยการสัมผัสจับ
ตองหรือกดบริเวณที่เจ็บ ประโยชนคือสามารถบรรเทาโรค และอาการปวดตางๆ ของขอตอและ
กลามเน้ือ ชวยทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี สุขภาพแข็งแรงชวยทําใหการเคลื่อนไหวของสรีระ
คลองแคลวอยางธรรมชาติ  
 ผูใหขอมูลคนที ่6: อุปกรณสําหรับใหบริการเชิงสุขภาพตองไดมาตรฐาน อยางหองอบซาวนา 
หรือหองอบตัวดวยความรอน ความจัดเตรียมวัตถุที่มาจากธรรมชาติสวนใหญนิยมใชหินรอน แต
ปจจุบันมักทําใหอุณหภูมิรอนดวยไฟฟา หรือใชรังสีอินฟาเรด อุณหภูมิในหองมักจะอยูระหวาง 49 – 66 
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องศาเซลเซียส และความช้ืนไมเกิน 40%  การใหบริการสุขภาพ อยางเชน หองอบไอนํ้า มักใชเครื่อง
กําเนิดไอรอน มีการฉีดไอนํ้ารอนเขาสูหองอบตัวเปนระยะ ซึ่งอุณหภูมิภายในหองอบไอนํ้าจะตองมี
อุณหภูมิที่กําหนดตามมาตรฐาน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: การใหบริการตองมีการบันทึกการใหบริการทุกครั้ง เนื่องจากกรณี
ผูใชบริการมีความเสี่ยงตอการเขารับบริการ ตองมีการจัดทําแฟมประวัติการใหบริการของผูใชบริการ
รายน้ันและมีการเก็บรักษาไวไมนอยกวา 2 ป หลังจากใหบริการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: การใหบริการสุขภาพอาจมีลกัษณะที่ตอบโจทยผูสงูอายุ ผูพิการ หรือ
คนปกติทั่วไปที่มีใจรักสุขภาพ บานพักอาจเปนกึ่งโรงแรม ใหคนมาพัก 3 เดือน 6 เดือน ภาพรวม
แนวโนมใหไทยเปนศูนยกลางการจัดการเชิงสุขภาพ ไมใชเพียงแคการบําบัดรักษาเพียงอยางเดียว แต
เปนการรวมถึงการปองกัน รักษาเขาไวดวย อยางเชน สปา (Spa) ซาวนา (Sauna) ก็เปนกรใหบริการ
เชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: การใหบริการสุขภาพ ตองมีการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพ เชน การปน
จักรยาน (เพื่อสงเสริมสุขภาพ) รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนการจัดอีเวนท ทําคูมือ
ใหกับรีสอรทตางๆ ปนจักรยาน ว่ิงเทลล (ข้ึนเขา)  นอกจากน้ีโรงแรมที่พักทํากิจกรรมจัดใหสอดคลอง
กับนักทองเที่ยว คูมือ บริการเสริมอื่นๆที่สงเสริมสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: การใหบริการในลักษณะของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาในลักษณะ
ของการพักผอน เพื่อใหสุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึนรวมถึงสุขภาพใจดวย เชน กิจกรรมในการแขงกีฬา 
ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ กิจกรรมเชิงสุขภาพตางๆ โยคะ เสนทางการเดินเขา การว่ิง การปน
จักรยาน แบบด้ังเดิมก็เชน การนวดประคบสมุนไพร และสมัยใหมเริ่มมียิมหรือฟตเนสมากข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: เปนการใหบริการสุขภาพ เปนสปาแบบพักผอน (Relaxing Spa) ใช
ผลิตภัณฑของไทย (Thai Brands) เพื่อสงเสริมสุขภาพอยางแทจริง ใชัวัตถุดิบที่มาจากทองถ่ินเปน
ผลิตภัณฑภายใตช่ือของโรงแรม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: การบริการสุขภาพ ทางดานกายภาพเริ่มจากการกิน ตามโปรแกรม 
ผักชีวภาพ ตองด่ืมกี่แกว การนวด ทาผิว เขาฟตเนส ออกกําลังกาย โยคะ ตีกอลฟ วายนํ้า ว่ิง ปน
จักรยาน ตีเทนนิส ที่คนสวนใหญทําได ทางดานคุณภาพชีวิตหรือทางจิตน้ัน เชน การทําสมาธิ การทํา
จิตใหสงบของศาสนาพุทธมี 40 ทาง สวนมุสลิมเปนการสวดทอง และศาสนาคริสตเปนการยืนรองเพลง 
การนําสวดในโบสต เปนตน มีการแนะนําเทคนิคสิ่งที่ตองทํา (Do) และหามทํา (Don’t) ทางดาน
สุขภาพที่หามทํา เชน การสูบบุหรี่ กินเหลา แอลกอฮอลและของมึนเมาตางๆ สวนที่แนะนําใหทํา  
เชน ปลอยวาง คิดบวก จิตไมเครียดเรื่องงาน เรื่องธุรกิจ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 15: การบริการสุขภาพ สปา การนวด หรือการดูแลผิวพรรณ เชน อาง
นํ้าวน ออนเซ็น (Onsen) อบไอนํ้า (Sauna stream) นําเขามาประยุกตใชประกอบการใหบริการ 
หรือบางแหงผูจัดการติดตอกรมการแพทยสาธารณสุข การแพทยทางเลือก สนับสนุนใหโรงแรมมีการ 
outsorce ซึ่งทําใหไดบุคลากรที่ตรงกับการใหบริการสุขภาพโดยตรงการใหบริการสุขภาพ สุขกาย สุขใจ 
ไรโรคา ไดพักผอน ไปชารตแบตฯใหม ไดทั้งสุขภาพที่ดี ไดเขาพักโรงแรมที่มีการจัดการรองรับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน มีการเดินกะลาในสวน มีสวนสุขภาพ มีทางเดินหินนํ้าตก  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 16: การใหบริการสุขภาพ ทางดานสาธารณสุขคํานึงถึงดานกายกับจิต
และวิญญาณ เปนการทองเที่ยวผสมผสานกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิต มีทางลาดชัน มีราวเกาะ 
มีหองนํ้าสําหรับผูพิการ เตียงตองมีความสูงที่เปนเกณฑมาตรฐาน มีดนตรีบําบัด เชน เสียงคลื่นนํ้า 
เสียงนกรอง เปนตน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: การใหบริการสุขภาพ ใหความสําคัญในเรื่องของสุขลักษณะดาน
อาหาร ใหบริการทรีทเมนต จี้ ลมปราณ สปา กายภาพบําบัด ฟตเนส แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน 
เสริมความงาม โบท็อกซ ทําหนา นวดหนา นอกจากน้ียังดูรวมไปถึงเรื่องความเปนสวนตัวของลูกคา 
หามใชอุปกรณสื่อสารทั้งหมด เพื่อใหเกิดการรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาพบวา ดานการใหบริการสุขภาพตองมีการนําภูมิปญญาไทยมาใชในสถานที่
ใหบริการเชิงสุขภาพ เชน การตกแตงสถาปตยกรรม ผลิตภัณฑที่ใชใหบริการ และวิธีการนวดที่มี
เอกลักษณความเปนไทยของทองถ่ิน เปนของธรรมชาติปราศจากสารเคมีเจือปน มาตรฐานดานการ
บริการ และรูปแบบการใหบริการในอนาคตควรมีการบริการแบบครบวงจร และมีบริการที่หลากหลาย 
ใหเลือกทั้งเรื่องอาหาร ที่พักเพื่อสุขภาพ มีบริการโยคะ ฟตเนส เปดใหบริการตลอดวัน ควรพัฒนา
รูปแบบการใหบริการอยูตลอดเวลา อีกทั้งเพิ่มความแปลกใหม ใหมีความสะดวกสบาย สะอาดและ
ปลอดภัย เนนความเปนไทย มีผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหบริการ ใหบริการดวยวัสดุธรรมชาติมากกวา
สารเคมี เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตดานบริการเชิงสุขภาพ 
 องคประกอบยอยท่ี 3 ดานบริหารจัดการ 
 จากการศึกษาพบวาในเรือ่งการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมลูไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบทีส่งผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย ดาน
การวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ ดานการแกไขปรับปรุง สามารถอธิบาย
รายละเอียดจากขอมลูการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ดานการวางแผน  
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการเตรียมการปฏิบัติงานการจัดการ
เชิงสุขภาพ ดังขอมูลจากการสัมภาษณดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลถึงการมีนวัตกรรม
วามคีวามสําคัญตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจ การมีนวัตกรรมจะเปนหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่ง
การมีนวัตกรรมกอใหเกิดการประหยัด สะดวกและงายในการบริหาร ปองกันปญหาทางดานโครงสราง
และการบริหาร นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินที่ชัดเจน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนศึกษาขอมูลทรัพยากรที่มีอยู 
เพื่อเปนขอมูลในดานการบริหารจัดการสวนตางๆ ของการดําเนินงานประกอบดวย การนําขอมูล
บริบทของโรงแรม การนําขอมูลสถิติของนักทองเที่ยว และการนําขอมูลของบุคลากรมาใชในการ
วางแผน ดังขอมูลจากการสัมภาษณ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: ดานการวางแผน เราตองซื่อสัตยกับลูกคาเราวามีอะไรบาง จุดออน
ของเราทําใหเปนจุดแข็งไดไหม หาสิ่งตางๆ มารองรับเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา
อยางเชนดานสถานที่ โครงสรางตางๆ ที่ตองออกแบบใหรองรบั ลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการใช
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บริการ อยางบางแหงใชโครงสรางอิฐที่ทําใหอุณหภูมิตัวอาคารเย็น บางแหงออกแบบผนังใหมีชองลม 
ใหมีแสงลอดเขามา 
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: การที่บริษัทมีธุรกิจในบริเวณที่คูแขงขันเกิดข้ึนมาเรื่อยในอนาคต 
แตการแขงขันมีความรุนแรง บริษัทตองหาแนวทางสรางความโดดเดนใหกับของตนเองใหได และตอง
เขาใจผูบริโภคอยางแทจริงโดยเฉพาะในของความตองการของผูบริโภคตองคิดและตอบโจทยลูกคาใหได 
ในเรื่องสภาพแวดลอมถือเปนสิ่งสําคัญเพราะผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมสําหรับที่พัก
อาศัยเปนอยางมาก เพราะปจจุบันผูคนหันมาใหความใสใจกับสุขภาพของตัวเองกันมากข้ึน โดยใน
ปจจุบันที่พักอาศัยควรมีพื้นที่ตนไมมากๆ เพื่อสรางความรมรื่นใหกับผูอยูอาศัย ปจจุบันผูบริโภค
โดยเฉพาะสังคมเมืองมีความเหนื่อยลาในการทํางาน จึงตองการมีสถานที่พักผอนหยอนใจโดยมี
ธรรมชาติย่ิงข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไวไดอยางถูกตองแมนยํา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบดวย การกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงานและการประสานงานระหวางแผนก การกําหนดแนวทางปฏิบัติบทบาทและ
ขอบเขตของความรับผิดชอบ และการกําหนดหนาที่ของบุคลากรแตละคนอยางชัดเจน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: สถานใหบริการเชิงสขุภาพตองมีความเขาใจในของการนําทรัพยากรมา
ใชอยางเหมาะสม โดยตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองมีความพยายามในการใชวัสดุ
จากธรรมชาติ โดยพยายามจัดหาวัสดุธรรมชาติ วัสดุที่ใชตองมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึง 
ไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอาศัยโดยรอบ โดยพื้นที่ใหบริการเชิงสุขภาพน้ัน ที่อยูอาศัยตองมีพื้นที่
เปดโลงเชิงนิเวศนมากขึ้น โดยอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น อาคารตองไมมีสารพิษ ตองมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม ไมเกิดการเพาะเชื้อโรคในอาคารในการจัดการเพื ่อเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดานโครงสรางสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: ผูผลิตตองมีความเขาใจดานสภาพแวดลอมเพื่อออกแบบสถาน
ประกอบการไดดี โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางที่เหมาะสมกับพื้นที่ การออกแบบน้ันตองเขาใจใน
ธรรมชาติ เพื่อวางโครงสรางที่เหมาะสมทนตอสภาพแวดลอม ตองมีฝายการตลาดเพื่อทําความเขาใจ
ลูกคา ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึงคุณคาและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑที่
ผูผลิตไดสรางข้ึนได โดยปจจุบันผูบริโภคโหยหาธรรมชาติ และลูกคาตองการสังคมที่อยูอาศัยที่ดี โดย
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของผูบริโภค เพราะผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม
จะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยู  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: ความตองการของผูบริโภคน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตาม
รสนิยมในแตละยุค ในการทํางานของบริษัทตองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สามารถแขงขันกับคนอื่นได ในดานการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพไปสูสถานประกอบเชิง
สุขภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตองจัดสรรคนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อไมกระทบกับชุมชนโดยรอบ และไม ขัดตอกฎหมายของ
ภาครัฐ  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 14: ตองมีการวางแผนการรับบุคลากรเพื่อสามารถทํางานสรางผลิตภัณฑ
การบริการไดอยางมีคุณภาพ การทําใหคนมีศักยภาพมาทํางานในองคกรไมเพียงแตสรรหาคนเขา
มาทํางาน อยางเดียว แตตองพัฒนาเขาไปดวย การจะพัฒนาเขาไดน้ันตองจูงใจเขาเปน ทั้งการใหเงิน 
การดูแลความเปนอยูใหกับเขา เพื่อเขาจะไดทํางานไดอยางสบายใจ   
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: ผูผลิตตองมีความเขาใจลูกคา ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึง
คุณคา และมีการวางแผนเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการในดานผลิตภัณฑที่ผูผลิตไดสรางข้ึนได โดย
ปจจุบันผูบริโภคโหยหาธรรมชาติ และลูกคาตองการสังคมที่อยูอาศัยที่ดี โดยผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของผูบริโภค เพราะผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอมจะชวยรักษาสภาพแวดลอม
ใหนาอยู การทํางานตองมีการทําการตลาดที่ชัดเจนใหลูกคารับรูถึงความเปนมิตรตอการเตรียมการ
ขององคกรได และรับรูวาจะเกิดผลดีตอลูกคาอยางไร 
 จากการศึกษาพบวา การวางแผนเพื่อใหรองรับการจัดการเชิงสุขภาพ ตองวางแผนเรื่อง
ตนทุนตางๆ ขององคการ บุคลากรแตละคนควรมีความรู ความสามารถชํานาญการดานไหนทําแผน
รายการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินคาและบริการเชิงสุขภาพจัดทําใบเสนอราคาแพ็คเกจและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของโรงแรมจัดทําโปรแกรม แพ็คเกจสินคาและบริการดานสุขภาพของ
โรงแรม กระบวนการจัดสรรหาทรัพยากรตางๆ ทุกๆ เรื่อง ข้ันการเตรียมงาน มีความสําคัญในการ
เตรียมความพรอมในดานตางๆเพื่อใหสอดคลองและรองรับกับลูกคานักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย การเตรียมสถานที่ที่มีความสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  การเตรียมกิจกรรม
ที่สงเสริมสุขภาพ และการเตรียมบุคลากรในการจัดการเชิงสุขภาพ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคตดานการวางแผน 
 ดานการปฏิบัติงาน  
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนงาน เปนสวนสําคัญของการ
ดําเนินตามแผนที่ไววางไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจโรงแรมที่ใหบริการการทองเที่ยวสุขภาพ
ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย ไดแก 1) การเรียนรูการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมงาน 3) การปฏิบัติงาน 
4) การปฏิบัติไปสูเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากน้ียังไดความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบดวย 
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีการปฏิบัติงานแกไขสถานการณเฉพาะหนาได มีการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอบรับความตองการของลูกคา สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: การจะปฏิบัติงานอะไรก็แลวแต ตองสรางความเปนมิตร อยางแรกเลย 
ผูใหบริการตองไมคํานึงแตตัวเอง โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูใหบริการตองมีความเขาใจจริง และต้ังใจจริง
ในการผลิตสินคาที่เปนมิตร โดยเริ่มต้ังแต การออกแบบกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ก็
ตองใชวัสดุอุปกรณที่ดีมีคุณภาพ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและประชาสัมพันธใหเราตอไป โดย
ไมหวังกําไรเพียงเฉพาะหนา เพราะวาถาเราหวังกําไรเฉพาะหนาโดยใชวัสดุไมมีคุณภาพ ลูกคาก็จะ   
ไมเกิดความประทับใจและไมแนะนําใหคนรูจักมาใชบริการ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: เพื่อใหเกิดความประทับใจต้ังแตแรกพบ (First Impression) การ
ปฏิบัติงาน ไลมาต้ังแตเสื้อผา หนาผม การฉีกยิ้ม บุคลิกการเดิน การนั่ง เปนตน ตองเต็มไปดวย
ความเช่ือมั่นในตัวเอง แตก็ตองพอดี ไมมากเกินไป นอกจากน้ันยังมีการใชสายตา (Eye contact)  
การประสานสายตาขณะพูด หรือขณะฟง ประเด็นที่สอง ของทักษะการสื่อสาร ก็คือการกลาวทักทาย 
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การทักทายลูกคาที่จะใหผลเชิงบวกนั้น ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของแตละประเทศดวย ถาเขาใจ
วัฒนธรรมของลูกคาแลวกลาวทักทายโดยใชวัฒนธรรมของลูกคา ก็เปนการสรางความประทับใจให
ลูกคาได  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: การปฏิบัติงานตองเปนไปตามมาตรฐานแอลคิวเอ (Leading quality 
assurance) การเปนมาตรฐานเริ่มตนต้ังแตการรับโทรศัพท รับจองลูกคา แมวาราคาในการใหบริการ
แพงกวาขางนอกสิบเทา แตคุณภาพ บรรยากาศ มาตรฐาน ระบบการเรียนผานอิเลคทรอนิคส   
(E-learning) พนักงานในแตละเดือนตองผานช่ัวโมงการฝก (Training) กําหนดระยะเวลาเดือนละ
ไมตํ่ากวา 20 ช่ัวโมง  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: การปฏิบัติงานตองมี QC (Quality Control) ตามมาตรฐาน เชน ISO 
หนวยงานที่ควบคุมโรงแรมประกอบดวยหลายหนวยงาน กระทรวงสาธารณสุขดูแลความปลอดภัย 
อัคคีภัย สุขภาพ เครื่องใช อาหาร ซึ่งมีความเห็นวาโรงแรมเปนหนวยงานที่มศัีกยภาพที่เปนตัวเสรมิใน
เรื่องของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การปฏิบัติงานเริ่มตนตองมีความชัดเจนต้ังแตการวางแผน ระบุให
ชัดเจนวาใครทํา ฝายไหนรับผิดชอบ นอกจากนี้การสื่อสารและการจูงใจใหพนักงานอยากทํางาน 
หัวหนาตองทําหนาที่และใหความชวยเหลือ แนะนํา มีการจัดเตรียมกําลังคนในการปฏิบัติงาน 
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณใหพรอมสําหรับการใหบริการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: การปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติตามแผนที่วางไวเฉพาะสวนงาน หนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย เพื่อไมใหเกิดการปฏิบัติงานที ่ซ้ําซอนกัน แบงแยกหนาที่ ใครตองทําอะไร เชน 
จัดเตรียมดานสถานที่ ตรวจความเรียบรอยตางๆ จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ใครเปนผูรับผิดชอบ
บางแบงหนาที่กันอยางชัดเจน นอกจากน้ียังตองปฏิบัติตามกลยุทธที่ฝายบริหารไดวางไว ใหเปนไป
ตามเปาหมายของโรงแรมที่ใหบริการทางดานสุขภาพ การปฏิบัติงานมุงเนนที่ดูแลสุขภาพโดยตรง ใน
แตละเดือนมีการคิดรายการสงเสริมการนําเสนอฝายบริหาร เชน ลูกคาวางเงินมัดจํา (Deposit) 
จํานวน 10,000 บาท แตทางโรงแรมมีรายการสงเสริมการใหทําสปาได 13,000 บาท เปนตน 
การปฏิบัติงานข้ึนอยูกับแตละบรบิทของพื้นที ่มองลกูคา เอาใจเขามาใสใจเรา เอาพื้นที่เปนจุดต้ังปรับ
การบริหาร ยกตัวอยาง เพื่อใหไดอรรถรสในการเขาพักบางพื้นที่อาจใชพนักงานที่พูดจาสําเนียงเปน
ชาวกะเหรี่ยง แตตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่โรงแรมวางไว  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: ตองจําประวัติของโรงแรมโดยสังเขป การเขาใจแนวความคิดในการ
สรางโรงแรมของผูกอต้ัง  และการพัฒนาของโรงแรมในเวลาตอมาก็เปนสิ่งสําคัญเพราะจะทําให
พนักงานมีความภาคภูมิใจในโรงแรมของตน  อันจะมีสวนชวยในการสรางความกระตือรือรนในการ
ทํางาน โรงแรมขนาดใหญที่มีสาขามากมายในปจจุบัน  สวนใหญมักจะเริ่มจากโรงแรมเดียวกันกอน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: การดําเนินงานที่ดีที่สุดของโรงแรมก็คือการทําใหลูกคาที่มาพักไดใช
ประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงแรมใหมากที่สุด  การที่จะทําเชนน้ันไดก็ตองอาศัย
พนักงานทุกคนรวมมือรวมใจกันทํางานในหนาที่รับผิดชอบใหดีที่สุด พนักงานจึงตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงแรม  เชน ตอกบัตรเวลาทํางาน รักษาเวลาเปลี่ยนกะอยางเครงครัด  ไมสูบบุหรี่ใน
บริเวณที่งดสูบบุหรี่  ไมใชโทรศัพทติดตอเรื่องสวนตัว  เปนตน  โดยทั่วไปการปฏิบัติตนใหอยูใน
ขอบเขตที่กําหนดน้ัน  ถาหากทําจนเคยชินแลวก็ไมใชเรื่องลําบากแตอยางใด  คนสวนใหญมักจะยินดี
ปฏิบัติตาม  
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 ผูใหขอมูลคนที ่15: หลังจากเขาทํางานแลวอยางนอยภายใน 2-3 ป  ควรจะทําความคุนเคย
กับสภาพงานของแตละแผนก ถาไมมีความรูเกี่ยวกับงานของแผนกอื่น  อาจจะไมเปนผลดีตอ
ความกาวหนาในหนาที่การงานของตน  หากงานในแผนกของตนไมใชสวนที่สําคัญนัก  ก็ตองใหความ
สนใจตองานในแผนกตางๆ ของโรงแรมดวย  จะชวยใหสามารถเขาใจสวนทั้งหมดของโรงแรมไดเปน
อยางดี พนักงานตองรักษาสุขอนามัยใหสะอาดอยูเสมอ ระวังรักษาความสะอาดของใบหนา  
ผิวพรรณเปลงปลั่ง  อารมณแจมใส เสื้อผาจะตองรีดใหเรียบรอยปดใหสะอาดอยูเสมอ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนตองมีใบประกอบโรคศิลป มี
ความรูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ สามารถใหคําแนะนํากับลูกคาได อยางพนักงานดูแลอาหารและ
เครื่องด่ืม ดูแลต้ังแตวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภค ทําอาหารฮาลาล (Halal) ซึ่งประกอบไปดวย เน้ือวัว 
เน้ือไก เน้ือแกะ ปลา ซีฟูด จะไมมีหมู เพราะไขมันในหมูเปนไขมันไมดี ยอยยาก นอกจากน้ี พนักงาน
ทุกคนตองรูประวัติลูกคา (Guest experience management) เชน ลูกคาแพอะไร เก็บขอมูล ใน
ตอนเชาก็จะมีการการทําความเขาใจในตอนเชา (Morning Brief) ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานในการ
ใหบริการลูกคา รวมถึงรายการสงเสริมการตางๆ ที่โรงแรมจัดอยูในขณะน้ันซึ่งพนักงานทุกคนควร
ทราบเหมือนกัน 
 จากการศึกษาพบวา ดานการปฏิบัติงานที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย 
อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ลูกคาเกิดความประทับใจในการใชบริการ ภาพลักษณที่ดีใหกับ
องคกร การทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ตนทําอยูมีความสําคัญพนักงานทุกคนจะตองศึกษางานที่ตน
บริการ  หรือสินคาที่ตนขาย  เพื่อสั่งสมประสบการณจากงานที่ทํา  หากทํางานมาหลายปก็จะ
กลายเปนผูเช่ียวชาญในงานดานน้ันๆ ได แตขณะเดียวกันก็ตองไมละเลยที่จะประสานงานกับแผนกอื่นๆ 
และคํานึงถึงประโยชนของโรงแรมโดยสวนรวมตลอดเวลาเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคตดานการปฏิบัติงาน 
 ดานการตรวจสอบ  
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เปนสวนสําคัญในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก 1) มีการตรวจสอบ
ตรงตามความตองการของลูกคา 2) มีการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานภาครัฐ 3) มีการตรวจสอบตรง
ตามมาตรฐานองคกร สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบตรงตามความตองการของ
ลูกคา ประกอบดวย การประเมินผลดานความสะดวกสบาย การประเมินผลดานความปลอดภัย และ
การประเมินผลดานความคุมคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: กลยุทธการพัฒนารายสาขา จะมุงเนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพดานการทองเที่ยวและ
บริการมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการไปลงทุนในตางประเทศดวยและ
สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของนักทองเที่ยว และตรง
กับความตองการของกลุมเปาหมาย กลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ และกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจ
เฉพาะดาน กิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ เชน มาตรฐานหนวยกูภัย เพื่อจัดทํามาตรฐานการกูภัย
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และสนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยกูภัยในพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยตองใหมีการบังคับใช
อยางจริงจัง  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานองคกร 
ประกอบดวย การประเมินผลดานยอดขาย การประเมินผลดานความพึงพอใจของลูกคา และการ
ประเมินผลดานการทํางานในองคกร โดยมุงสูการเปนหนึ่งในผูนําการทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ
ภูมิภาค ผานมาตรการยกระดับการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนา ไดแก พัฒนามาตรฐานการบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเพื่อสุขภาพ 
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใชมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการ นํา
มาตรฐานสากล (ISO) : มาตรฐานการบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเพื่อสุขภาพ
ไปปรับใช เพื่อพัฒนาผูใหบริการและสถานประกอบการของตนเอง ตรวจสอบข้ึนทะเบียน และจัดทํา
ฐานขอมูลสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการให
โดดเดน และมีมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: การตรวจสอบน้ันทําไดโดยการนําขอมูล หรือแบบตอบรับ มาประมวล
การทํางานของแผนก หรือสวนงานน้ันๆ เชน สวนตอนรับ สวนใหบริการนวด สปา หรือแมแตสวน
สถานที่การจัดตกแตง กลิ่น แสง สี เสียง สามารถตรวจสอบผานแบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการได มีการใหความรวมมืออยางใกลชิดของหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีระบบ
การติดตอสื่อสารทั้วในแนวต้ังและแนวนอน เพื่อใหการสื่อสารรวดเร็วข้ึน เนนหนาที่ความรับผิดชอบ
และพรอมใหตรวจสอบ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 9: การตรวจสอบผลการปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจปญหาที่เกิดข้ึน และนําไป
ปรับปรุงแกไขใหตอบรับกับความตองการของลูกคาได ดูวาการปฏิบัติงานน้ันเปนไปตามแผนหรือไม 
ตรงตามมาตรฐานที่วางไวหรือเปลา อาจใหมีการทดสอบโดยเพื่อรวมงานที่มีประสบการณมากกวา 
แลวทดสอบสอบกับหัวหนางานอีกครั้งหน่ึง  
 ผูใหขอมูลคนที่ 11: การตรวจเช็คสถานที่ในการใหบริการ จะมีหัวหนาของแตละฝายทํา
การตรวจเช็ค อยางเชน หองพัก คุณภาพอาหารและวัตถุดิบ ควบคุมตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อให
ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ในการตรวจสอบอาหารตองมีการกํากับดูแลและ
ประสานงานทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยผานตามสายงานทางผูชวย
หัวหนาพอครัว  (Sous Chef) และพอครัว  (Cooks)  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: ตองมีการตรวจสอบและรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทํางาน
ประจําวันของพนักงานแผนกแมบาน วางแผน อบรม จัดระเบียบ และดูแลเรื่องความสะอาด และการ
ทะนุบํารุงรักษาทรัพยสินทั้งหมดของโรงแรม ควบคุมคาใชจายของแผนก ไดแก คาแรงงาน และของ
ใชตาง ๆ ใหอยูในงบประมาณ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: หัวหนางานแผนกตางๆ ตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกนองวา
เปนไปตามนโยบายและโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนตลอดจนปฏิบัติตามวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติที่กําหนดไว หัวหนาตรวจสอบความเรียบรอยในการปฏิบัติงาน และทํารายงานตาง ๆ เชน 
รายงานบุคคลประจําวัน รายงานเวลาประจําวันและรายงานขาวสารขอมูลการปฏิบัติงานในแตละวัน  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 17: การตรวจสอบ เชน นํ้าด่ืมมีการสงใหหนวยงานตรวจสอบทุกเดือน มี
การเช็คเครื่องมือ มีการสุมตรวจไมมีวันเวลาที่กําหนดแนนอนในการตรวจเพื่อคงความเปนมาตรฐาน
และสะอาดอยูของเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตางๆ ไมวาจะเปนในหองพัก หรือ ในสวนของ
อาหารและเครื่องด่ืม อีกทั้งยังมีการเดินสํารวจตรวจตราพื้นที่ใหบริการอยูเปนประจํา (Inspection) 
 จากผลการศึกษาพบวา การตรวจสอบควรตรงตามมาตรฐานภาครัฐ ประกอบดวย 
การประเมินผลการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม การดําเนินธุรกิจไมผิดกับขอกฎหมาย และการดําเนิน
ธุรกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคุมคุณภาพการทํางานในดานความสะอาดของพนักงานใหได
มาตรฐาน เพราะเปนสวนสําคัญมากในการใหบริการดานสุขภาพ อีกทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ตองอยูใน
สภาพที่ไมชํารุดบกพรอง และไมสงผลกระทบตอการใชบริการของลูกคาเพื่อเปนการยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตดานการตรวจสอบ 
 ดานการปรับปรุงแกไข  
 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไข ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 
ไดแก 1) การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกดิจากการวางแผน 2)  การปรับปรงุแกไขขอบกพรองที่เกิด
จากการปฏิบัติ 3) การปรับปรงุแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจสอบ สามารถอธิบายรายละเอียด
ไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการ
วางแผน ประกอบดวย การวิเคราะหผลที่เกิดจากการวางแผน การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจาก
การวางแผน และการจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจากการวางแผน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 2: การปรับปรุงแกไข สูการเปน Quality Leisure Destination มี
แนวทางการดําเนินงาน โดยการสรางความเขาใจรวมกันและสื่อสารในทางเดียวกัน เพื่อสรางการรับรู
ประเทศไทยเปน “Quality Leisure Destination” เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถสรางประสบการณที่มีคุณคาใหกับนักทองเที่ยว โดยใช “วิถีไทย” เปน content ในการ
สื่อสาร สื่อสารภาพลักษณโดยใชเทคโนโลยีใหมโดยใหนักทองเที่ยวชวยบอกตอ (User Generated 
Content) รวมทั้งสรางใหเกิดการเช่ือมโยง content จากคนไทยสูตางประเทศ (Inside-Out IMC) 
สราง Cluster Branding ทั้ง 8 Cluster ใหเช่ือมโยงกับ Quality Leisure Destination รวมมือกับ
พันธมิตรที่มีคุณภาพระดับโลก (Co-brand/Quality Alliance)เพื่อพวงยกระดับแบรนดประเทศไทย 
เชน สงเสริม World Heritage sites รวมกับ UNESCO สงเสริมการขายผูประกอบการที่มีคุณภาพ
รวมกับบัตรเครดิต พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการภาพลักษณเชิงบวกของประเทศ โดยเนน
การนําเสนอขอมูลดานบวกเพื่อกลบขอมูลดานลบ (Positive Negative Ratio) และสรางเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต-บริหารจัดการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ ประกอบดวย การวิเคราะหผลที่เกิดจากการปฏิบัติ การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ และการจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: ไดมีแนวทางการดําเนินงานไดแก (1) ผูประกอบการ/ภาครัฐ/ชุมชน 
สงเสริม สนับสนุน สรางกลไกในการหาผูประกอบการที่มีคุณภาพใน Value chain เพื่อเปนตนแบบ
กับผูประกอบการอื่นๆ สรางความเขมแข็งเชิงการตลาดใหกับชุมชนในพื้นที่โดยเสริมองคความรูดาน
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การตลาดใหชุมชนสามารถทําการตลาดไดดวยตนเอง จัดกลุมสินคาคุณภาพ และสนับสนุนสงเสริม 
ใหมีการจัดทําสินคา/บริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมตลาด เพื่อใหสามารถนําไปเสนอ
ขายไดอยางเหมาะสมทั้งในระยะสัน้และระยะยาว และสงเสรมิใหเกิดการประกอบการอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง ใสใจสิ่งแวดลอม (2) ประชาชน สรางกระแสใหคนไทยหันมาใหความนิยมในการ
ทองเที่ยวเมืองไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทยทําใหวิถีไทยเกิดความเขมแข็ง สงเสริมใหคนไทยเปน
เจาบานที่ดี ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะชวยสราง Quality Experience ให  
 ผูใหขอมลูคนที่ 6: มีแนวทางการตรวจสอบดําเนินงานอาทิ ขยายฐานตลาดกลุม
ระดับกลาง-บนในพื้นที่ตลาดหลกัทดแทนกลุมระดับลาง รวมทั้งขยายฐานกลุมความสนใจพเิศษและ
กลุม FIT ตามกระแสแนวโนมโลกที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางเองตามความสนใจของตน โดยเฉพาะ
ตลาดจีน อินเดีย รสัเซีย กําหนดเปาหมายดานจํานวนนักทองเที่ยวอยางสมดุลกบัขีดความสามารถใน
การรองรบั  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: การปรับปรุงแกไข ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย ตอง
มีการปรับปรุงตลอดเวลา สิ่งไหนที่ดีทําแลวลูกคาพึงพอใจก็เก็บ เอาไว สิ่งไหนที่ไดรับคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะก็เอามาปรับปรุงบริการใหดีข้ึน ใหตอบรับกับความตองการของลูกคา  
 ผูใหขอมูลคนที่ 8: การปรับปรุงแกไข ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จะคอยๆ ปรับ
โครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน พัฒนาคุณภาพพนักงานและรักษาระดับการทํางานของพนักงานที่
มีคุณภาพอยูแลวใหคงมาตรฐานตามเดิม การปรับปรุงแกไข อยางในเรื่องของนวัตกรรมที่นํามาใช ก็
ตองดูปญหาวาบริบทของนวัตกรรมน้ันเหมาะสมที่จะเอามาใชไดหรือไม การเขาถึงนวัตกรรมโดยไมใช
การจัดการความรู (Knowledge Management) วาอยูในผูรูคนใดบางเอกสารตางๆ ที่เขาแจก 
นวัตกรรมน้ันเหมาะกับเราหรือไม หากไมเหมาะก็ตองนําไปปรับปรุง  
 ผูใหขอมูลคนที่ 10: การปรับปรุง อุปสรรคอาจอยูที่ผูนํา การใหความสําคัญกับการทํางาน 
ความจริงใจในการถายทอดความรูของทีมงาน เพราะฉะน้ันผูนํา (Leader) และ ฝายทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource) ตองสรางคนใหเปนคนขององคกร อยางเชน คนปูนเครือซีเมนตเขาสรางคนของ
เขาเอง ผูนําตองมีความคิดสรางสรรคดวย (Creative Thingking) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความรูใด
ที่ไมมีความชํานาญก็ใหจางภายนอกเขามา (outsourcing)  
 ผูใหขอมูลที่ 11: การปรับปรุง คํานึงถึงกลุมจังหวัดในภูมิภาคดวย เปนภาคกลางตอนลาง
ตามมหาดไทย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ แบงตามการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยอยูในกลุมทะเลตะวันตก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ระนอง แบงระดับตามผูบริหารแบบ
พักผอน แบบจัดประชุมสัมมนาและพักผอนไปในตัว หัวหิน และชะอํา อพท.เขามาทําใหเปนการ
ทองเที่ยวแบบย่ังยืน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: ดานการปรับปรุงพนักงานทุกโรงแรมตองมี ผูจัดการฝายฝกอบรม 
(Training Manager) เขารวมกับสวนราชการ หนวยงาน กรมพัฒนาฝมือแรงาน มีศูนยของแตละ
จังหวัด ประหยัดงบประมาณในการพัฒนา ที่จังหวัดเพชรบุรีมีการต้ังคณะกรรมการดูแล  เปนระบบ
ทวิภาคีรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สวัสดิการ ที่พัก อาหาร เสื้อผา มีคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน 
มีการจัดคณะกรรมการสวัสดิการโรงแรม มีการพาไปเที่ยวนอกสถานที่ (Outing) และมีการจัดปารต้ี
ใหพนักงาน (Staff Party) เชน ในชวงเทศกสลปใหม  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 13: การปรับปรุงในปจจุบันตองมองกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ สงเสริม
ประชาสัมพันธ ทํางานดานการตลาด สรางรายไดจากทั้งในและตางประเทศ เมื่อกอนมองวาเรามี
สินคาอะไรบาง ปจจุบันมองแนวโนมของนักทองเที่ยว การปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
การใหความรูแกพนักงาน (Educate) และใหพนักงานทําชารตรายงาน การปรับปรุงบริการเพื่อใหสิ่ง
ที่ดีอยูแลว พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื ่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ  (Customer Satisfactions)   
เพื่อใหมีการพัฒนากอนมีปญหา เพิ่มความสามารถทางการแขงขันทางออม 
 จากการศึกษาพบวา การปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน กระบวนการดําเนินการของโรงแรม 
ระบบบริหารตองมปีจจัยที่สงเสริม และไดผลลัพธที่ ดีออกมา การปรับปรุงตองมีการวางแผนตาม
แนวโนมของนักทองเที่ยว ใหสอดคลองและตอบรับกับความตองการของนักทองเที่ยวมากข้ึนเพื่อเปน
การยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตดานการปรับปรุงแกไข 
 องคประกอบยอยท่ี 4 ดานบุคลากร 
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานบุคลากร สามารถอธิบายรายละเอียด
จากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที ่1: เห็นวาบุคคลากรควรมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีทั้งกับเพื่อนพนักงาน และลูกคา 
คํานึงถึงความสะอาดของพนักงาน ความสามารถในการใหบริการ การมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
ความเพียงพอของพนักงาน ความรูเกี่ยวกับการใหบริการ เครื่องแบบการแตงกายของพนักงาน และ
การตอบปญหาหรอืขอสงสยัของพนักงานดวย บุคลากรที่สรรหาเขามาควรมีใจรกัในการบรกิาร และมี
ความสามารถในการทํางานภายใตความกดดัน เนื่องจากตองทํางานกับลูกคาหรือบุคคลภายนอก
ตอเน่ืองอยางสงผลใหอาจมีการกระทบกระทั่งกัน จึงจําเปนตองสามารถเก็บอารมณไดเปนอยางดี  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: มีการแตงต้ังและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตอการจัดการดาน
ใหบริการเชิงสุขภาพในแตละวัน มีบทบาทในการกําหนดแนวปฏิบัติ ทิศทางและแนวทางในการ
ใหบริการ ใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมายองคกร มีจิตใจและกิริยาทาทางเปนมิตรและจิตบริการ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: ตองมีการสงเสริม ฝกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมในการ
ใหบริการโดยการประชุมทุกกอนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังมีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อใหการ
บริการเปนไปอยางมีคุณภาพ ทําการทดสอบเพื่อใหบุคลากรมีความกระตือรือรน รูวาผลิตภัณฑสินคา
และบริการช้ินใดเหมาะกับลูกคาประเภทใด เปนตน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: บุคลากรสามารถใหคําแนะนําการใชอุปกรณในการออกกําลังกายได
อยางเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมตอการบริโภคตามลักษณะ
ของลูกคาแตละคน วิธีการออกกําลังที่เหมาะสมสําหรับลูกคาแตละคน เปนตน บุคลากรแตละคนตอง
ไดรับการแตงต้ังมอบหมายภาระหนาที่ มีความรับผิดชอบตอการจัดการดานบริการเชิงสุขภาพ  
 ผูใหขอมูลคนที ่11: พนักงานใหบริการนวด สปา ตองผานการฝกอบรมและมีประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตองมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง ไมมีโรค
ประจําตัวที่สามารถติดตอผูอื่น บุคลากรตองมีคุณวุฒิที่กําหนดตามขอบังคับในการจัดการเชิงสุขภาพ 
วาดวยกี่ปะกอบอาชีพและมีประกาศนียบัตรที่กําหนด 
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 ผูใหขอมูลคนที ่13: มีการฝกอบรมบุคลากรดานการปฐมพยาบาลอยางสม่ําเสมอ คํานึงถึง
ความปลอดภัยในการรับบริการของลูกคาเปนสําคัญ ดังน้ันบุคลากรจึงจําเปนตองมีความรูเบื้องตนใน
การปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: บุคลากรสวนใหญคนเกงโดนซื้อตัวไปตางประเทศ ดังน้ันจึงตอง
ปรับใชแรงจูงใจในดานตางๆใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกร เชน ใหรางวัลบุคลากรที่ทํางาน
ใหกับโรงแรมเปนเวลานาน อยางใหต๋ัวไปทองเที่ยวตางประเทศกับครอบครัว ใหรางวัลจูงใจพนักงาน
ที่มีศักยภาพและมคุีณคาในการปฏิบัติงานมายาวนาน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 17: บุคลากรที่ใหบริการจะมีใบรับรองการประกอบโรคศิลป ดังน้ันจึง
มั่นใจไดวา พนักงานมีความรูในการใหบริการเฉพาะดานจรงิๆ 
 จากการศึกษาพบวา บุคลากรควรมีบทบาทสวนรวมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติบัติ 
ทิศทางและแนวทางการจัดการเชิงสุขภาพ ใหบรรลุตามนโยบายและปาหมายการบริการของโรงแรม 
พนักงานตองมีกิริยาทาทางเปนมติรและมีจติบรกิาร (Service mind) การบริการดวยใจ พนักงานตอง
ทําการศึกษาคูมือการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของตน และยังตองปฏิบัติงานตามคูมือ
เพื่อลดความเสี่ยงและแกไขเหตุการณที่ไมพึงประสงค อีกทั้งเตรียมพรอมใหคําปรึกษา นอกจากน้ี
โรงแรมตองมีการจัดเตรียมอบรม ช้ีแจง แจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหแกพนักงานอยางทั่วถึงเพื่อ
เปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตดานบุคลากร 
 องคประกอบยอยท่ี 5 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
สามารถอธิบายรายละเอียดจากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 1: ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก ความสะดวกใน
การเดินทาง ความสวยงาม บรรยากาศของสถานที่ ความพรอมของวัสดุอุปกรณ และทําเลที่ต้ัง 
ทางดานการบริการ พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ความประทับใจในบริการ 
ความปลอดภัย คุณภาพการใหบริการ รูปแบบการบรกิาร เวลาเปด-ปดสถานบรกิาร การจัดสิง่อํานวย
ความสะดวก และระยะเวลาในการใหบริการ สวนที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ อัตรา
คาบริการ ปญหาอุปสรรคของสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย คือ การสรางกระแส
ความนิยมโดยไมมคีวามรูในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยอยางแทจริง และสถานที่
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยยังขาดมาตรฐานแบบสากล  
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: การจัดการเชิงสุขภาพดานสุขอนามัยและความปลอดภัยควรมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตออุบัติเหตุ การละเมิด การบาดเจ็บ และสุขภาพของผูรับบริการ ตองมีการ
บันทึกการประเมินความเสี่ยง มีมาตรการและวิธีปองกัน มีการอบรมพนักงานหรือช้ีแจงเรื่องความเสี่ยง 
มีคูมือการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและแกไขสถานการณที่ไมพึงประสงค  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: ทางดานสุขอนามัย อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชจะไดรับการดูแลทํา
ความสะอาดอยูเสมอ ผลิตภัณฑที่ใชตองมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใหและผูรับบริการ  
ผาขนหนูผาคลุม ปลอกหมอน ผาปูตองมีการซัก อบ รีด ทุกครั้งที่ใหบริการ สถานที่เก็บผลิตภัณฑตอง
อยูในอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม  
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 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ผลิตภัณฑและการบริการที่ไดรับความนิยมในอุตสาหกรรมกลุม
สุขภาพความงามน้ัน มีแนวโนมไปทางการบริการการรักษาและการใชผลิตภัณฑทองถ่ินผลิตภัณฑ
และการบริการปลอดสารพิษและเปนธรรมชาติก็ไดรับความนิยมเชนกันแตอยางไรก็ตามไมมีหลักฐาน
ที่ชัดเจนวาลูกคาจะใชผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงและการบริการใด บริการหน่ึงเปนประจําแตจะมอง
หาสถานที่ตางๆที่ตรงกับความตองการของตนเอง นอกจากน้ันการบําบัดการนวดการขัดซึ่งเปนตํารับ
เฉพาะของแตละแหงยังคงไดรับ ความนิยมการบําบัดเพื่อใหสดช่ืนฟนคืนพลังงาน (เชน Reiki, Qi 
Gong, และ Chakra Balancing) 
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: ทางโรงแรมตองมาตรการและวิธีการปองกัน และแกไขอันตรายหรือ
สถานการณที่ไมพึงประสงค ตองมีการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการอบรมหรือช้ีแจง
แกพนักงานที่มีหนาที่โดยตรงในการใหบริการในเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยอยางถูกตอง 
โรงแรมตองมีคูมือการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใหปฏิบัติเปนไปตาม
มาตรฐานและมคุีณภาพ ตองมีการจัดอบรม ฝกซอมใหพนักงานแตละคนสามารถตอบสนองการ
ใหบริการอยางถูกสุขลักษณะวิธี  
 ผูใหขอมูลคนที่ 12: มีการจัดเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑที่ใชใหบริการสะอาดถูกตองตาม
สุขลักษณะและเหมาะสม เชน เก็บอยูในอุณหภูมิและแสงที่ถนอมรักษาผลิตภัณฑ เปนไปตามที่
กําหนดไว อุปกรณตางๆ ที่ใชใหบริการ เชน ผาขนหนู เสื้อคลุม ปลอกหมอน ผาปูที่นอน รองเทาตอง
ไดรับการทําความสะอาดทุกครั้ง โดยการนําไปซัก อบ รีด เพื่อใหบริการกับลูกคาที่มาใชตอไป  
 ผูใหขอมูลคนที่ 14: เครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ตองตรวจเช็คสม่ําเสมอ การ
ทํางานตองเปนไปตามปกติ ไมมีเสียงดัง หรือนํ้าหยด อีกทั้งยังตองไดรับการทําความสะอาดและดูแล
รักษาอยางถูกตอง อุปกรณตางๆที่มีการใชงานบอยๆ เชน โทรศัพท (Telephone) ลูกบิดประตู 
(Door Knob) ตองไดรับการทําความสะอาดโดยนํ้ายาฆาเช้ือ เพราะเปนสวนที่อาจมีเช้ือโรคสะสมอยู
จํานวนมาก พนักงานทําความสะอาด (House Keeping) ตองเช็ดทําความสะอาดอยูเสมอ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: อุปกรณในการใหบริการสปา เชน อางลางเทา อางลางมือ ตองลาง
ดวยผงซักฟอกทุกครั้ง และตองแชนํ้ายาฆาเช้ือเพื่อความสะอาดปลอดภัยของผูมาใชบริการคนถัดไป 
พนักงานในการใหบริการ หากมีอาการเจ็บปวย หรือแพทยระบุวาเปนโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจะ
อนุญาตใหลาปวย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของลูกคาไมใหเกิดความเสี่ยงใดๆ ตอสุขภาพ
ของลูกเปนสําคัญ 
 จากการศึกษาพบวา สุขอนามัยและความปลอดภัยควรผานมาตรฐานทั้งทางดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีการแขงขันกันทั้งดานรูปแบบและการใหบริการ รูปแบบการใหบริการไดมาตรฐาน 
สะอาด สะดวก และปลอดภัย การใหบริการมีความหลากหลาย เนนภูมิปญญาทองถ่ิน มีเอกลักษณ
ความเปนไทย แตมีมาตรฐานระดับสากล การตลาดควรเพิ่มมากข้ึน มีการแขงขันกันอยางเสรี พัฒนา 
การตลาดเชิงรุกและเจาะกลุมเปาหมาย มีศูนยบริการครบถวนเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา เนน
การประชาสัมพันธในตางประเทศ โดยการจัดแสดงและมีการออกงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ ในวงกวาง ใหเขาถึงกลุมลูกคา และผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลได บุคลากรทุกตําแหนงใน
สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยาควรไดรับการอบรม และผานการสอบที่ไดมาตรฐานของ
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กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 องคประกอบยอยท่ี 6 ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
 จากการศึกษาพบวาในเรื่องการจัดการเชิงสุขภาพผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลถึงการจัดการเชิงสุขภาพประกอบดวย ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
สามารถอธิบายรายละเอียดจากขอมูลการสัมภาษณไดดังน้ี 
 ผูใหขอมูลคนที่ 3: ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ สามารถใชงานไดเหมาะสม มีความ
สวยงาม มีราคาคุมคา สามารถตอบสนองความตองการและเปนที่พึงพอใจแกผูบริโภคผลิตสินคาและ
บริการไดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการรับรองกรรมวิธีการผลติตามระบบที่แสดงถึงความปลอดภัย
ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค เชน มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO) 
เปนตน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 4: ผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยระบุวันผลิตและวัน
หมดอายุ ที่ต้ังผลิตภัณฑไวอยางชัดเจน เปดเผยความเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ยวของหรือเน่ืองจาก 
ตัวผลิตภัณฑ  เปดเผยถึงสวนผสมของผลิตภัณฑไมต้ังช่ือและออกแบบผลิตภัณฑรวมทั้งบรรจุภัณฑ
เลียนแบบผูอื่น ผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรมตองมีการควบคุมคุณภาพทั้งระบบครบวงจร  
 ผูใหขอมูลคนที่ 5: ความรับผิดชอบของผูประกอบการ ตองไมประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคม
เสื่อมทั้งดานจิตใจและดานศีลธรรม เชน ทําธุรกิจที่สนับสนุนใหเกิดการทําผิดกฎหมาย ไมทําธุรกิจที่
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เชน การปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าลาํคลอง มีการปองกันไมให
ธุรกิจเปนตนเหตุใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสังคมทั้งดานเสียง สีและกลิ่น มีการจัดทําบอบําบัด
นํ้าเสีย การเก็บรักษาและทําลายวัตถุมีพิษตาง ๆ ดานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย
ดานอื่น ๆ  เปนตน ใหความเคารพในสิทธิทางปญญาของบุคคลอื่นหรือธุรกิจอื่น ดวยการไมลอกเลียนแบบ
โดยไมไดรับอนุญาต ใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพื่อสรางสรรคสังคมโดยการสละเวลา กําลังกาย 
กําลังทรัพยเพื ่อความนาอยูของสังคม เชน รวมจัดทําศาลาพักผูโดยสาร รวมปลูกตนไมใน
สวนสาธารณะ ฯลฯ สรางงานแกคนในสังคม ใหมีรายได ทําใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที่ 6: ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการตอพนักงานตองใหคาจางและ
ผลตอบแทนอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู  ความสามารถ และลักษณะของงาน ให
สวัสดิการทีดี่ ทําใหพนักงานมีสวัสดิภาพในการดํารงชีวิต สนับสนุนพนักงานมีการพัฒนาตนเอง
เพิ่มพูนความรู ความสามารถโดยการฝกอบรมสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนดานการศึกษา เชน ให
ทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เปนตน   
 ผูใหขอมูลคนที่ 7: ความรับผิดชอบของผูประกอบการตองใหความยุติธรรมเทาเทียมกัน 
ทั้งดานการปกครองและผลตอบแทนพนักงานโดยไมไดรับอนุญาต ศึกษาทําความเขาใจพนักงานดาน
อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ เพื่อจัดหนาที่ของพนักงานใหเหมาะสมกับงานที่ทํา ใหความเช่ือถือ
ไววางใจดวยการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมทั้งใหการยอมรับในผลงาน และ
สงเสริมสถานภาพในการทํางานใหสูงข้ึน ใหคําแนะนําปรึกษาดวยความเต็มใจทั้งเรื่องงานเรื่องสวนตัว
ตามความเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานประพฤติตนเปนพลเมืองดีตอสังคมประเทศชาติ  



129 
 

 
 

 ผูใหขอมูลคนที่ 8: โรงแรมจัดใหมีระบบตอบแบบสอบถาม หรือขอเสนอแนะ เพื่อให
ทราบถึงความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจตอบริการที่ไดรับของลูกคา มีระบบที่สามารถใหพนักงาน
สามารถรายงานการใหบริการเพื่อตรวจสอบความเปนมาตรฐานที่บริการใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคา
ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดในการเขารับบริการจากทางโรงแรม หากการรับบริการของลูกคาเกิดปญหาจะมีการ
บันทึก รายงานดังกลาวเพื่อแกไขปญหา และตองการกําหนดมาตรการแกไขปญหาเรื่องตางที่เกิดข้ึน  
 ผูใหขอมูลคนที ่11: การกํากับควบคุมดูแลใหบริการเชิงสุขภาพ ตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ไดรับอนุญาต และผานการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงสุขภาพ พนักงาน
ใหบริการลูกคาตองรักษาความเปนสวนตัวของลูกคา ไมเปดเผยเรือ่งราวของลูกคาใหแกบุคคลอื่นทราบ  
 ผูใหขอมูลคนที่ 13: ตองมีระบบในการควบคุมพนักงาน หรือจูงใจพนักงานใหมีจิตบริการ 
สุภาพออนนอม ใหเกียรติ และไมพูดจาลับหลังลูกคา และตองมีมาตรการลงโทษตอพนักงานที่ละเมิด
ความเปนสวนตัวของลูกคาการริเริ่มความรับผิดชอบของผูประกอบมีการทํา CSR ใหความรูความ
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน มีความรับผิดชอบในกระบวนการดําเนินธุรกิจ ไมปลอยมลพิษลงสูสิ่งแวดลอม
และพื้นที่บริเวณใกลเคียง ดําเนินกิจการโดยที่ไมใหชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงเกิดผลกระทบดานลบ  
 ผูใหขอมลูคนที ่15: ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงคุณธรรม จรยิธรรม การเปนบรรษัทภิบาล 
ไมใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่รอบๆ โรงแรม อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสงเสรมิสุขภาพใหกับชุมชน
ใกลเคียง เชน วัด โรงเรียน อนุรกัษสภาพแวดลอม ปลกูปาชายเลน เพื่อคืนกําไรใหสูสังคม  
 ผูใหขอมูลคนที่ 16: การแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการตอสังคม ไมใชเพียงการ
ทําใหถูกตองตามกฎหมาย หากแตมองในดานของคุณธรรม จริยธรรมดวย ไมใชเปนเรื่องของการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ ไมใชเปนการทํากิจกรรมเพื่อสังคมแลวจบไป แตตองเปนการทําตอเน่ืองเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึนอยางย่ังยืน มีการทํา CSR โดยไปสอนเด็กทําการปฐมพยาบาล (First 
Aid) สอนวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว มีการปลูกปาโกงกาง 
 จากการศึกษาพบวา การควบคุมดูแลการบริการของการจัดการเชิงสุขภาพตองเปนไป
ตามมาตรฐาน มีใบอนุญาตและผานการรับรองมาตรฐานที่รัฐกําหนด กําหนดราคาสินคาบริการดวย
ความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเอาใจใสลูกคา
ทุกคน เปดโอกาสใหลูกคาทุกคนซื้อสินคาและบริการในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ไมสรางเงื่อนไขใหลูกคา
กระทําตามหรือบีบบังคับควบคุมการตัดสินใจของลกูคาเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคตดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
 สรุปแนวโนมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่ ไดจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญในประเด็นการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ผู วิจ ัยไดรวบรวมแนวโนมที ่ไดจากการสัมภาษณทั้งสิ้น 4 
องคประกอบหลัก 19 องคประกอบยอย ไดดังภาพที่ 12-15 
   องคประกอบหลักท่ี 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 4 
องคประกอบยอย 
  องคประกอบยอยที่ 1 ดานความคิดคลองแคลว 
  องคประกอบยอยที่ 2 ดานความคิดยืดหยุน 
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  องคประกอบยอยที่ 3 ดานความคิดริเริ่ม 
  องคประกอบยอยที่ 4 ดานความคิดละเอียดลออ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 12 องคประกอบหลกัที่ 3 การสงเสรมิใหเกิดความคิดสรางสรรค 

 
 จากภาพที่ 12  ผูวิจัยสามารถสุรปองคประกอบหลักที่ 3 การสงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรคไดวาองคประกอบดานการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย 
คือ 1 ดานความคิดคลองแคลว  2 ดานความคิดยืดหยุน 3 ดานความคิดริเริ่ม และ 4 ดานความคิด
ละเอียดลออ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 องคประกอบหลักท่ี 2 ดานการมนีวัตกรรม ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย 
           องคประกอบยอยที่ 1 ดานผลิตภัณฑ  
            องคประกอบยอยที่ 2 ดานกระบวนการ  
            องคประกอบยอยที่ 3 ดานการบริหาร  
  องคประกอบยอยที่ 4 ดานเทคโนโลยี  
 
 
 
 

องคประกอบหลักท่ี 1 
ดานการสงเสริมใหเกิด
ความคิดสรางสรรค 

องคประกอบยอยที่ 1 
ดานความคิดคลองแคลว 

องคประกอบยอยที่ 2 
ดานความคิดยืดหยุน 

องคประกอบยอยที่ 3 
ดานความคิดริเริ่ม 

องคประกอบยอยที่ 4 
ดานความคิดละเอียดลออ 
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ภาพที่ 13  องคประกอบหลกัที่ 2 การมีนวัตกรรม 
 
 จากภาพที่ 13 ผูวิจัยสามารถสุรปองคประกอบหลักที่ 2 การมีนวัตกรรม ไดวาองคประกอบ
ดานการมีนวัตกรรม ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย คือ 1 ดานผลิตภัณฑ 2 ดานกระบวนการ  
3 ดานการบริหาร และ 4 ดานเทคโนโลยี เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 องคประกอบหลักท่ี 3 การเพ่ิมสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย 5 
องคประกอบยอย 
          องคประกอบยอยที่ 1 การใฝเรียนใฝรู  
  องคประกอบยอยที่ 2 การพฒันาแบบแผนความคิด  
  องคประกอบยอยที่ 3 การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน  
  องคประกอบยอยที่ 4 การเรียนรูรวมกัน  
  องคประกอบยอยที่ 5 การคิดอยางเปนระบบ 
  
 
 
 
 
 
 

องคประกอบหลักท่ี 2  

ดานการมนีวัตกรรม 

องคประกอบยอยที่ 1 
ดานผลิตภัณฑ 

องคประกอบยอยที่ 2 
ดานกระบวนการ 

องคประกอบยอยที่ 3 
ดานการบริหาร 

องคประกอบยอยที่ 4 
ดานเทคโนโลยี 
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แผนภาพที่ 14  องคประกอบหลักที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 

 จากภาพที่ 14  ผูวิจัยสามารถสุรปองคประกอบหลักที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย คือ 1) การใฝเรียนใฝรู  2) การพัฒนาแบบแผน
ความคิด 3) การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกัน และ 5) การคิดอยางเปนระบบ 
เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

  องคประกอบหลักท่ี 4 การจัดการเชิงสุขภาพ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย 
 องคประกอบยอยที่ 1 ดานสถานที ่
 องคประกอบยอยที ่2 ดานการบริการเชิงสุขภาพ 
 องคประกอบยอยที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  
 องคประกอบยอยที่ 4 ดานบุคลากร 

องคประกอบยอยที่ 1 
ดานการใฝเรียนใฝรู 

องคประกอบหลักท่ี 3 
ดานการเพ่ิมสมรรถนะไปสู

องคการแหงการเรียนรู 
 

องคประกอบยอยที่ 2 
ดานการพัฒนาแบบแผนความคิด 

องคประกอบยอยที่ 3 
ดานการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน 

องคประกอบยอยที่ 4 
ดานการเรียนรูรวมกัน 

องคประกอบยอยที่ 5 
ดานการคิดอยางเปนระบบ 
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 องคประกอบยอยที่ 5 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
 องคประกอบยอยที่ 6 ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
     
                                                          
 
                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  องคประกอบหลกัที่ 1 การจัดการเชิงสุขภาพ 
 
 จากภาพที่ 15  ผูวิจัยสามารถสุรปองคประกอบหลักที่ 1 การจัดการเชิงสุขภาพ  ไดวา
องคประกอบดานการจัดการเชิงสุขภาพ  ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย คือ 1 ดานสถานที่ 2 
ดานการบริการเชิงสุขภาพ 3 ดานการบริหารจัดการ  4 ดานบุคลากร 5 ดานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และ 6 ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 ตอนท่ี 2.2 ผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบขอคําถาม 
 ผลการสังเคราะหข้ึนรูปองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ที่ไดจากการสังเคราะห
คะแนนจากการตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 ทาน โดยการนําผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
รอบที่ 1 นํากลับไปสอบถามผูเช่ียวชาญทั้ง 17 ทานในรอบที่ 2 เพื่อใหผูเช่ียวชาญระบุคะแนนให
ความสําคัญในแตละองคประกอบ  แลวนําคาที่ไดจากการตอบคําถามของผูเช่ียวชาญ มาคํานวณคา
เพื่อสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 3.5 ข้ึนไป 
และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range หรือ คา Q3 – Q1) เปนคาความสอดคลองกัน 
ของความเห็นของผูเช่ียวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือวามีคาที่เหมาะสม จากน้ันนําผลที่ไดมาสรุป และ
สรางองคประกอบตัวแบบการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ

องคประกอบหลักที่ 4  

การจัดการเชิงสุขภาพ 

องคประกอบยอยที่ 1  
ดานสถานที่ 

องคประกอบยอยที่ 2  

ดานการบริการเชิงสุขภาพ 

องคประกอบยอยที่ 3  

ดานการบริหารจัดการ 

องคประกอบยอยที่ 4  
ดานบุคลากร 

องคประกอบยอยที่ 5  
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 

องคประกอบยอยที่ 6  
ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
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ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเมื่อนําผลมาทําการสังเคราะหทาํใหไดองคประกอบหลัก และ
องคประกอบยอย ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบไป
ดวยองคประกอบดังตอไปน้ี ดานที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ดานที่ 2 การมีนวัตกรรม 
ดานที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู  และดานที่ 4 การจัดการเชิงสุขภาพ 
  โดยเกณฑพจิารณาคามัธยฐาน สามารถแปลผลไดดังน้ี 
 คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เห็นดวยมากที่สุด
กับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2  
 คามัธยฐานต้ังแต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เห็นดวยมากที่สุด
กับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2 
 คามัธยฐานต้ังแต 2.50 ถึง 2.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เห็นดวยมากที่สุด
กับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2  
 คามัธยฐานต้ังแต 1.50 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เห็นดวยมากที่สุด
กับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2 
 คามัธยฐานต้ังแต 1 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน เห็นดวยมากที่สุดกับ
แนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2 
 
ตารางที่ 9 สรปุองคประกอบหลกัที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 

องคประกอบหลักที่ 1. การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 

องคประกอบยอย 1.1 ความคิดคลองแคลว 

1. มีการแกปญหาดวยความรวดเร็ว 4.37 1.08 เหมาะสม 

2. มีการแกปญหาดวยหลากหลายวิธี 4.53 1.02 เหมาะสม 
3. มีการตอบสนองตอความตองการดวย
ความกระตือรือรน 

4.85 1.04 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.2 ความคิดยืดหยุน 
4. มีการเสนอบริการที่หลากหลาย 3.89 1.01 เหมาะสม 
5. มีการปรับเปล่ียนตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา 

4.16 1.09 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.3 ความคิดริเร่ิม 

6. มีการคิดริเริ่มกระบวนการบริการ 4.31 0.93 เหมาะสม 
7. มีการคิดริเริ่มสรางสรรคผลิตภัณฑ
เชิงสุขภาพ 

4.06 1.19 เหมาะสม 

8. มีการคิดริเริ่มรูปแบบการบริหารแบบ
ใหม 

3.90 1.03 เหมาะสม 
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ตารางที่ 9 สรปุองคประกอบหลกัที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค (ตอ) 
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม

ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 
คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 
(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
องคประกอบยอย 1.4 ความคิดละเอียดละออ 

9. มีการออกแบบระบบบริหาร
ครอบคลุมบริการสุขภาพ 

4.08 0.99 
เหมาะสม 

10. มีคัดเลือกผลิตภัณฑบริการที่
สงเสริมสุขภาพ 

3.97 1.02 
เหมาะสม 

11. มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน 3.94 1.23 เหมาะสม 

 จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ
ขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน พบวา องคประกอบหลักที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรค  องคประกอบยอยที่ 1 ความคิดคลองแคลว มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได
จริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 
ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสมองคประกอบยอย  2 ความคิดยืดหยุน มีโอกาสเปนไปได 
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนคูมือมาตรฐานของระบบบริหารงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน 
(Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม  
องคประกอบยอย 3 ความคิดริเริ่ม มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุกองคประกอบ 
โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุก
องคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม องคประกอบยอยที่ 4. ความคิดละเอียดละออ มีโอกาสเปนไป
ได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 3.5 
และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบหลักที่ 2 การมีนวัตกรรม  

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 

องคประกอบหลัก 2. ดานนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

องคประกอบยอย 2.1 ดานผลิตภัณฑ 

12. สินคาหรือบริการมีความใหม 4.37 1.08 เหมาะสม 

13. สินคาและบริการมีประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ 

4.53 1.02 เหมาะสม 

14. สินคาหรือบริการเกิดความรูหรือ
ความคิดเชิงสรางสรรค 

4.85 1.04 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.2 ดานกระบวนการ 

15. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ดําเนินงานเพื่อประหยัดตนทุน  

4.06 1.06 เหมาะสม 

16. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4.67 0.98 เหมาะสม 

17. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4.46 1.03 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.3 ดานการบริหาร 

18. มีระบบโครงสรางองคการที่สามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ  

4.17 1.35 เหมาะสม 

19. มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 

3.93 0.96 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.4 ดานเทคโนโลยี 

20. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑบริการสุขภาพ 

4.31 0.93 เหมาะสม 

21. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
บริการสุขภาพ 

4.16 1.08 เหมาะสม 

22. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อควบคุม
มาตรฐานการบริการสุขภาพ 

4.37 0.99 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการ
ตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน พบวา องคประกอบหลักที่ 2 ดานการมีนวัตกรรม 
องคประกอบยอยที่ 1 ดานผลิตภัณฑมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดจริงในทุกองคประกอบ 
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โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวา
มีความเหมาะสมองคประกอบยอย  2 ดานกระบวนการมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนา
เปนระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) 
≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม  องคประกอบยอย 3 ดานการบริหาร มีโอกาสเปนไป
ได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 3.5 และ
พิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม องคประกอบยอยที่ 
4. ดานเทคโนโลยี มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ไดจริงในทุกองคประกอบ 
โดยมีคามัธยฐาน 

ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลักที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู  

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 

องคประกอบหลัก 3. การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 

องคประกอบยอย 3.1 การใฝเรียนใฝรู 

23. บุคลากรมีความใฝรู 4.04 1.16 เหมาะสม 

24. สภาพแวดลอมในองคกรสงเสริมใหเกิด
การเรียนรู 

3.84 0.80 เหมาะสม 

25. ผูบริหารใหการสนับสนุน 3.90 0.76 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 3.2 การพัฒนาแบบแผนความคิด 
26. แบบแผนความรูที่เหมาะสมกับธุรกิจ
โรงแรม 

4.14 0.97 เหมาะสม 

27. มีการจัดเก็บชุดความรูอยางเปนระบบ
เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม 

4.18 1.22 เหมาะสม 

28. มีการเผยแพรความรูภายในองคกร 4.83 0.95 เหมาะสม 
องคประกอบยอย 3.3 การแลกเปล่ียนวิสัยทัศนรวมกัน 
29. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร
ในองคกร 

4.14 0.97 เหมาะสม 

30. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางองคกร 4.53 0.84 เหมาะสม 
31. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ 

4.45 1.05 เหมาะสม 
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลักที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (ตอ) 

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
องคประกอบยอย 3.4 การเรียนรูรวมกัน 
32. การจัดประชุมบุคลากรภายในและ
ภายนอกองคกร 

4.02 1.13 เหมาะสม 

33. มีการศึกษาดูงานจากภายนอกองคกร 3.94 0.98 เหมาะสม 
34. มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกร 4.06 1.19 เหมาะสม 
องคประกอบยอย 3.5 การคิดอยางเปนระบบ  
35. มีระบบความคิดแบบองครวม 3.94 1.10 เหมาะสม 
36. มีกระบวนการคิดอยางเปนขั้นเปนตอน 3.93 0.71 เหมาะสม 
37. มีการบูรณาการความรูมาใชตอยอดใน
กระบวนการทํางาน 

3.89 1.32 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการ
ตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน พบวา องคประกอบหลักที่ 3 ดาน การเพิ่มสมรรถนะไปสู
องคการแหงการเรียนรู องคประกอบยอยที่ 1 ดานการใฝเรียนใฝรูมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใช
ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล 
(Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสมองคประกอบยอย  2 ดานการพัฒนาแบบ
แผนความคิดมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนคูมือมาตรฐานของระบบบริหารงาน
โรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ไดจริงในทุก
องคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุก
องคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม  องคประกอบยอย 3 ดานการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน มี
โอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) 
มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม 
องคประกอบยอย 4 ดานการเรียนรูรวมกัน มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุก
องคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 
ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม องคประกอบยอยที่ 5. ดานการคิดอยางเปนระบบ มีโอกาส
เปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน 
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ตารางที่ 12 สรปุองคประกอบหลกัดานที่ 4 การจัดการเชิงสขุภาพ  

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
องคประกอบหลักที ่4 การจัดการเชิงสุขภาพ 
องคประกอบยอย 1 ดานสถานที ่
38. มีความเปนสวนตัวใหผูใชบริการ 3.97 1.13 เหมาะสม 
39. มีบรรยากาศที่สงบ ผอนคลาย 3.89 1.36 เหมาะสม 
40. สถานที่ใหบริการมีความปลอดภัย 4.00 1.05 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2 ดานบริการเชิงสุขภาพ 
41. มีสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพ 4.30 1.06 เหมาะสม 
42. มีการบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพ 4.08 0.99 เหมาะสม 
43. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ใหบริการสุขภาพ 

4.46 1.03 
เหมาะสม 

องคประกอบยอย 3 การบริหารจัดการ 

ดานการวางแผน 
44. การนําขอมูลบริบทของโรงแรมมาใช
ในการวางแผน 

3.97 1.02 เหมาะสม 

45. การนําขอมูลสถิติของนักทองเที่ยวมา
ใชในการวางแผน 

3.94 1.23 เหมาะสม 

46. การนําขอมูลของบุคลากรมาใชในการ
วางแผน 

3.93 0.87 เหมาะสม 

47. การเตรียมสถานที่ที่มีความสอดคลอง
กับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

4.95 0.88 เหมาะสม 

48. การเตรียมกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ 4.67 0.98 เหมาะสม 

49. การเตรียมบุคลากรในการจัดการเชิง
สุขภาพ 

4.46 1.03 เหมาะสม 

50. การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
และการประสานงานระหวางแผนก  3.75 0.92 เหมาะสม 

51. การกําหนดแนวทางปฏิบัติบทบาท
และขอบเขตของความรับผิดชอบ  

3.93 0.96 เหมาะสม 

52. การกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของ
ทรัพยากรการดําเนินงาน 

3.97 1.13 เหมาะสม 

53. การกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ
ดําเนินงาน 

3.93 0.96 เหมาะสม 

54. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 3.99 1.09 เหมาะสม 

ดานการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลักดานที่ 4 การจัดการเชิงสุขภาพ (ตอ) 

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
55. พนักงานในองคการศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมองคการ  

3.96 1.01 เหมาะสม 

56. บุคลากรที่มีประสบการณถายทอด
ความรูใหกับพนักงานที่บรรจุใหม 

4.95 1.07 เหมาะสม 

57. องคกรมีการฝกอบรมพนักงาน 4.67 1.11 เหมาะสม 
58. มีสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

4.08 1.10 เหมาะสม 

59. บุคลากรมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.17 1.35 เหมาะสม 

60. การเตรียมความพรอมดานการดูแล
รักษาความปลอดภัยใหกับผูรับบริการ 

3.86 1.13 เหมาะสม 

61. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการ
ทํางาน 

3.94 1.10 เหมาะสม 

62. มีการปฏิบัติงานแกไขสถานการณ
เฉพาะหนาได 

3.97 1.13 เหมาะสม 

63. อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา  3.83 1.08 เหมาะสม 
64. ลูกคาเกิดความประทับใจในการใช
บริการ 

4.18 1.22 เหมาะสม 

65. ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 4.04 1.16 เหมาะสม 

ดานการตรวจสอบ 

66. การประเมินผลดานความ
สะดวกสบาย 

3.83 1.08 เหมาะสม 

67. การประเมินผลดานความปลอดภัย 4.30 1.06 เหมาะสม 

68. การประเมินผลดานความคุมคา 4.02 1.11 เหมาะสม 

69. การประเมินผลการดําเนินธุรกิจอยาง
เปนธรรม 

3.97 1.13 เหมาะสม 

70.การดําเนินธุรกิจไมผิดกับขอกฎหมาย 3.89 1.36 เหมาะสม 
71.การดําเนินธุรกิจเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.05 เหมาะสม 
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ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลักดานที่ 4 การจัดการเชิงสุขภาพ (ตอ) 

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
72. การประเมินผลดานยอดขาย 3.94 0.98 เหมาะสม 
73. การประเมินผลดานความพึงพอใจของ
ลูกคา 

4.06 1.19 
เหมาะสม 

74. การประเมินผลดานการทํางานใน
องคกร 

3.94 1.23 
เหมาะสม 

ดานการปรับปรุงแกไข 

75. การวิเคราะหผลที่เกิดจากการวางแผน 3.86 1.13  
76. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจาก
การวางแผน 

3.89 1.36 เหมาะสม 

77. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจาก
การวางแผน 

3.90 0.76 เหมาะสม 

78. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจาก
การปฏิบัติ 

3.89 1.36 เหมาะสม 

79. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจาก
การปฏิบัติ 

4.00 1.05 เหมาะสม 

80. การวิเคราะหผลที่เกิดจากการ
ตรวจสอบ 

3.94 1.23 เหมาะสม 

81. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจาก
การตรวจสอบ 

4.01 1.00 เหมาะสม 

82. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจาก
การตรวจสอบ 

4.58 1.17 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 4 ดานบุคลากร    
83. มีประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ 4.17 1.35 เหมาะสม 

84. ผานการฝกอบรมการใหบริการ
สุขภาพ 

4.31 1.06 เหมาะสม 

85. มีกิริยาทาทางเปนมิตรและมีจิตบริการ
ดวยใจ 

4.02 0.91 เหมาะสม 

86. ไมมีโรคประจําตัวที่สามารถติดตอไป
ยังผูอ่ืน 

3.93 0.96 เหมาะสม 
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ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลักดานที่ 4 การจัดการเชิงสุขภาพ (ตอ) 

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

มัธยฐาน(Md) 
≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรค 
องคประกอบยอย 5 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
87. มีการจัดเตรียมอุปกรณที่สะอาด
ปลอดภัยในการใหบริการ 

4.58 1.25 เหมาะสม 

88. มีการเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑที่ใช
ใหบริการ 

4.14 0.98 เหมาะสม 

89. มีการปฏิบัติตามคูมือถูกตองตาม
สุขลักษณะ 

4.17 1.35 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 6 ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
90. มีการกํากับดูแลกิจการเปนไปตาม
มาตรฐาน 

4.14 0.98 เหมาะสม 

91. มีการกํากับดูแลกิจการเปนไปตาม
กฎหมาย 

4.02 0.91 เหมาะสม 

92. มีการรักษาความเปนสวนตัวของ
ผูใชบริการไมเปดเผยเรื่องสวนตัวของ
ผูรับบริการ 

4.25 1.21 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการ
ตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน พบวา องคประกอบหลักที่ 4 ดานการจัดการเชิงสุขภาพ 
องคประกอบยอยที่ 1 สถานทีม่ีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมี
คามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามี
ความเหมาะสมองคประกอบยอย  2 ดานบริการเชิงสุขภาพมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล 
(Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม  องคประกอบยอย 3 ดานการบริหาร
จัดการมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน 
(Median) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความ
เหมาะสม องคประกอบยอยที่ 4 มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ไดจริงในทุก
องคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน องคประกอบยอย 5 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัยมีโอกาส
เปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
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ยกระดับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุกองคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 
3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสมองคประกอบ
ยอย 6 ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรม ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไดจริงในทุก
องคประกอบ โดยมีคามัธยฐาน (Median) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 
ทุกองคประกอบ ถือวามีความเหมาะสม 
 จากน้ันผูวิจัยจึงไดพัฒนาเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยแบงออกเปนโครงสรางการปฏิบัติงาน โดยแบง
ออกเปนฝายตางๆ ดังน้ี 
 ฝายขายและการตลาด (Sales & Marketing Department) มีหนาที่บริหารงานฝายขาย
ทั้งหมด ติดตอชักจูงและใหบริการแกตัวแทนการนําเที่ยวและกลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหมาใชบริการ
หองพัก อาหารและเครื่องด่ืม สถานที่และบริการทุกชนิดของโรงแรม ประกอบดวยพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ดังน้ี  พนักงานขายกลุมบริษัทนําเที่ยว (Travel Agents) พนักงานขายกลุมคณะและหนวยงาน 
(Corporates)  พนักงานขายกลุมจัดเลี้ยง ประชุมและสัมนา (Banquet & Convention) 
  ฝายตอนรับสวนหนา (Front Office Department)   มีหนาที่ใหบริการตอนรับลูกคา 
จัดการกระเปาและสัมภาระ ชวยเหลือในการลงทะเบียนเขาพัก มอบกุญแจหองพัก นําสงจดหมาย
และพัสดุไปรษณีย ตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ในโรงแรม รวมไปถึงพื้นที่ใกลเคียง และทํา
หนาที่เรื่องการคืนหองพัก ประกอบดวยพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดังนี้ พนักงานรับจองหองพัก
(Reservation) พนักงานรับลงทะเบียน (Reception / Guest Service Agent (GSA)) พนักงานเก็บ
เงินสวนหนา (Front Cashier) พนักงานบริการขอมูล (Concierge)  พนักงานบริการสัมภาระ 
(Porter/Bell Captain) พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) พนักงานลูกคาสัมพันธ 
(Guest Relations) พนักงานใหบริการสนามบิน (Airport Representative) พนักงานใหบริการ
ธุรกิจ (Business Center) 
 ฝายหองพัก (Housekeeping Department)  มีหนาที่ ทําความสะอาดดูแลประจําวันใน
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ ตองมีการฝกอบรมบุคลากรในแผนกแมบาน การเบิกและควบคุมวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน งานเอกสารเกี่ยวกับตารางการทํางานและรายงานตางๆ ประกอบดวยพนักงานที่
ปฏิบัติหนาที่ดังน้ี พนักงานทําความสะอาดหองพัก (Room Attendant)  พนักงานดูแลพื้นที่นอก
หองพัก (Public Area) พนักงานจัดดอกไม (Flower)  พนักงานซักรีด หองผา(Uniform / Linen 
Laundry) พนักงานสวน (Garden) พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) 
 ฝายอาหารและเครื่องด่ืม (Food & Beverage Department)  มีหนาที่ กํากับดูแล
ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ควบคุมการปฏิบัติงานครัว จัดทําตารางการทํางานประจําวัน 
รับผิดชอบอาหารและเครื่องด่ืม งานบริการหองอาหาร คลับและบารของโรงแรม รวมถึงหองโถง
สําหรับพักผอน ดูแลกิจกรรมเกีย่วกับบริการอาหารและเครื่องด่ืมในงานจดัเลีย้ง งานสังคมหรือพิธีการ
ตางๆ ที่จัดข้ึนนอกโรงแรม ใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมถึงหองพัก ประกอบดวยพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ดังน้ี พนักงานครัว (Kitchen) พนักงานบริการหองอาหาร (Restaurant) พนักงานใหบริการ
สวนงานจัดเลี้ยง (Banquet) พนักงานใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมถึงหองพัก (Room Service) 



144 
 

 
 

 สวนใหบริการสุขภาพ (Wellness Services) มีหนาที่ใหบริการประกอบดวย การ
ใหบริการนวด (Spa) การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness) การบริการอาหารเพื่อสุขภาพ การฝก
สมาธิ โยคะ อบไอนํ้า บริการความงาม เปนตน 
 ดังน้ัน การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกฝายที่ตองมีการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งน้ี
เพื่อนําไปสูนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยนํารูปแบบ
การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ มาพัฒนาเปนระบบการปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไดดังภาพตอไปน้ี 



 

 

145 

  ผูวิจัยสามารถสรุปไดเปนแผนภาพฝายตางๆ ของพัฒนาเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนาคตไดดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 แผนภาพฝายตางๆ ของพัฒนาเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ปจจัยนําเขา (Input)                     

ระบบปฏิบัติงานดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

เพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ในอนาคต  

องคประกอบระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมเพื่อยกระดับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  
(Creative) 

การมีนวัตกรรม  

( Innovation ) 

การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการ 
แหงการเรียนรู    

(Learning Organinzation  ) 

การจัดการเชิงสุขภาพ  

(Management ) 

การวางแผน 
Plan 

ฝายขาย 

(Sale) 
 

ฝายตอนรับสวนหนา 

(Front Office) 
ฝายหองพัก 

(House keeping) 

ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

(F & B) 

ฟตเนส 
(Fitness) 

สปา 
(Spa) 

การปปฏิบัติ 
Do 
 

การตรวจสอบ 
Check 

การปรับปรุง 
Action 

กระบวนการ (Process)                    ผลผลิต(Output) ผลลัพธ (Outcome) 

มาตรฐานระบบ
การปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับ 

การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคต 
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 ดังน้ัน การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกฝายที่ตองมีการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งน้ี

เพื่อนําไปสูนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยนํารูปแบบ

การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ มาพัฒนาเปนระบบการปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตโดยปจจัยนําเขา (Input) ขององคประกอบระบบ

ปฏิบัติงานโรงแรมเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตคือ การจัดการเชิงสุขภาพ การมี

นวัตกรรม การสงเสริมใหเกิดความสรางสรรค และการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู โดย

ผานกระบวนการปฏิบัติงานของโรงแรมภายใตการทํางานอยางเปนระบบดวยการใชทฤษฎีบริหารงาน

ดวยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง มาใชบริหารในระบบการปฏิบัติงานผานฝายตางๆที่ใหบริการลูกคาเชิง

สุขภาพ ไดแก ฝายขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ ฝายตอนรับสวนหนาสวนหนา ฝายหองพัก และ

ฝายบริการอาหารและเครื่องด่ืม อีกทั้งยังมีแผนกที่สงเสริมสุขภาพของโรงแรม ไดแก สวนของฟตเนส 

และ สปา โดยการปฏิบัติงานอยางเปนระบบจะทําใหไดมาตรฐานในระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ

พัฒนาไปสูระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในอนาคตตอไป  

  ตอนท่ี 2.3 ผลการรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับ

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 การรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพในอนาคตสามารถใชสัญลักษณแทนระบบปฏิบัติงานในข้ันตอนและวิธีการตางๆ ไดดังน้ี 
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  ตอนที่ 2.3.1 สัญลกัษณ 

                    หมายถึง   เริ่มตน/สิ้นสุด  

          หมายถึง    การปฏิบัติงาน        

    หมายถึง    ขอมูลและการแสดงผล 

    หมายถึง    การพิจารณา 

    หมายถึง    แบบฟอรม 

        หมายถึง    ทิศทางการไหล 

    หมายถึง    ความตอเน่ืองของกจิกรรม 

    หมายถึง    ทิศทางการไหลไป-กลับ 

    หมายถึง    ฐานขอมูล 

    หมายถึง    รายงาน/สรุป 

      หมายถึง    ความคิดสรางสรรค 

    หมายถึง    การมีนวัตกรรม 

      หมายถึง    การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 

    หมายถึง    การจัดการเชิงสุขภาพ 
 
 ตอนที่ 2.3.2 กระบวนงานการปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ประกอบดวยกิจกรรมการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ไดแก ฝายขาย 
ฝายตอนรับสวนหนา ฝายหองพักและฝายอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน แต
ทุกฝายตองมีการประสานงานกันในการปฏิบัติงานดังแสดงในภาพกระบวนงานตอไปน้ี 

Lo 

C 

I 

M 



 
 

 
 

148 

 

ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing Department) ข้ันตอนการเตรียมการ 

กระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing Department) ขั้นตอนการเตรียมการ 
 

 
 
เริ่มตน/สิ้นสุด                 การปฏิบัติงาน       ขอมูลและ              การพิจารณา                แบบฟอรม               ทิศทางการไหล              ความตอเนื่อง              ทิศทางการไหล                ฐานขอมูล            รายงาน/สรุป 
                                                         การแสดงผล                                                                                                        ของกิจกรรม                   ไป-กลับ 

ขั้นตอน/กระบวนการ งานขายกลุมคณะและงานประชุมสมัมนา  งานขายกลุมบริษัทนําเท่ียว งานขายกลุมจัดเลี้ยง งานการทําตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ 
ขั้นเตรียมการ 
(Pre-Arrival) 

    

ทําแผนรายการลูกคากลุมบริษัท
นําเที่ยว 

  C,M 

ทําแผนรายการลูกคากลุมคณะ
และงานประชุมสัมมนา 

C,M 

 

ติดตอและออกไปพบลูกคาที่ได
ทําการนัดหมายไวกอนหนา 

 

ทําแผนรายการลูกคา 
กลุมจัดเล้ียง 

C,M 

แผนการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

  C,M 

ตอบรับหรือ
ปฏิเสธแผน 

ติดตอและออกไปพบลูกคาที่ได
ทําการนัดหมายไวกอนหนา 

จัดทําใบเสนอราคา 
(Request for proposal) 

ตอบรับหรือ
ปฏิเสธแผน 

จัดทําใบเสนอราคา 
(Request for proposal) 

ทําสรุปรายการ
ประจําวัน 

ทําสรุปรายการ
ประจําวัน 

ตอบรับหรือ
ปฏิเสธแผน 

จัดทําใบเสนอราคา 
(Request for proposal) 

ติดตอและออกไปพบลูกคาที่ได
ทําการนัดหมายไวกอนหนา 

 

ทําสรุปรายการ
ประจําวัน 

ตอบรับหรือ
ปฏิเสธแผน 

จัดทําส่ือรายการโปรโมชั่นและ
ขอเสนอพิเศษตางๆ   C,I 

ติดตอกลุมเปาหมายในการเชิญ
มาชมสถานที่กอนการตัดสินใจ 

 

ทําสรุปรายการ
ประจําวัน 
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  จากภาพที่ 17 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing 

Department) ข้ันตอนการเตรียมการกอนการเขาพักของลูกคาเชิงสุขภาพ หนาที่ของพนักงานขาย

สินคาและบริการของโรงแรมไดจัดแบงหนาที่ไดดังน้ี 1) งานขายกลุมคณะและงานประชุมสัมมนา 

(Convention) 2) งานขายกลุมบริษัทนําเที่ยว (Tour) 3) งานขายกลุมจัดเลี้ยง (Banqueting)  

4) งานการทําตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานของแตละสวนงานมีการยกระดับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การปฏิบัติงานจึงตองนําความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมทางดาน

เทคโนโลยี เขามาในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานไดจัดแบงหนาที่กันอยางชัดเจนเริ่มกระบวน

จากพนักงานขายพนักงานตําแหนงตางๆ จะตองทําแผนรายการและรายการสงเสริมการขายสินคา

และบริการเชิงสุขภาพของโรงแรมใหลูกคากลุมที่ตนรับผิดชอบ สงเพื่อใหผูจัดการฝายขาย (Director 

of Sales and Marketing Dapartment) พิจารณาและตอบรับหรือปฏิเสธแผนรายการขายและ

รายการสงเสริมการซึ่งพนักงานตองใชความคิดสรางสรรคในการจัดทําแผนรายการและโปรแกรมการ

จัดการเชิงสุขภาพที่โรงแรมจัดเตรียมเพื่อรองรับลูกคาเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังตองใชนวัตกรรมในดาน

เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน ทําการติดตอลูกคาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

จากน้ันจึงทํารายการสรุปประจําวันเพื่อเก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 

 นอกจากน้ีในดานของพนักงานกลุมงานการทําตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ จะตอง

ทําแผนรายการและรายการสงเสริมการขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพของโรงแรมใหลูกคากลุม

ลูกคาที่ตนรับผิดชอบ สงเพื่อใหผูจัดการฝายขาย (Director of Sales and Marketing Dapartment) 

พิจารณาและตอบรับหรือปฏิเสธแผนรายการขายและรายการสงเสริมการขาย ซึ่งในข้ันตอนการทําสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธพนักงานขายตองใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในดานของกานํา

เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน ในการจัดทําแผนรายการ โฆษณาและประชาสัมพันธ 

และโปรแกรมการจัดการเชิงสุขภาพ จากน้ันจึงทํารายการสรุปประจําวันเพื่อเก็บบันทึกขอมูลการ

ปฏิบัติงาน อีกทั้ง 

 ในการปฏิบัติงานของฝายขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ โรงแรมมีการเตรียมการและ

ดําเนินงานโดยการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคเขามาปฏิบัติงานในสวน

ของการวางแผนรายการและการจัดทํารายการสงเสริมการขายในการจัดการเชิงสุขภาพ อีกทั้งใช

เทคโนโลยีในการเผยแพร โฆษณาประชาสัมพันธ สินคาและบริการของโรงแรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช

นวัตกรรมในการคิดคนออกมาเพื่อใหบรกิารในการสงเสรมิสขุภาพของกลุมลูกคาผูรักสุขภาพ เปนการ

พัฒนากระบวนการใหบริการและการปฏิบัติงานนําไปสูการยกระดับการจัดการเชิงสุขภาพในอนาคต

ตอไป 
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ระบบปฏิบัติงานข้ันระหวางลูกคาเขาพักฝายขาย และการตลาด 
 
 
       เร่ิมตน/ส้ินสุด             การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ                   การพิจารณา              แบบฟอรม                      ทิศทางการไหล               ความตอเนือ่ง              ทิศทางการไหล                      ฐานขอมูล                 รายงาน/สรุป 
                                                                  การแสดงผล                                                                                                                    ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ งานขายกลุมคณะและงานประชุมสัมมนา งานขายกลุมบริษัทนําเท่ียว งานขายกลุมจัดเล้ียง งานการทําตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ 

ระหวางลูกคา 
เขาพัก 

(Arrival) 

    

ภาพที่ 18 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing Department) ข้ันตอนระหวางลูกคาเขาพัก    

แจกจายรายละเอียดขาวสาร
ขอแนะนํา สําหรับใหการบริการ

ลูกคา 

จัดเก็บดูแลเอกสารที่
ติดตอส่ือสารกับลูกคา 

เล้ียงรับรองบุคคลสําคัญ 
(Entertainment) 

 

ตอนรับขณะลูกคามาเขาพักหรือใช
บริการของโรงแรม 

สงเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ
  C,I 

ตอนรับขณะลูกคามาเขาพักหรือใช
บริการของโรงแรม 

ตอนรับขณะลูกคามาเขาพักหรือใช
บริการของโรงแรม 

เล้ียงรับรองบุคคลสําคัญ 
(Entertainment) 

 

เล้ียงรับรองบุคคลสําคัญ 
(Entertainment) 

 

ติดตอใกลชิดกลุมลูกคาของ
โรงแรม จัดใหมีการเยี่ยมชม

สถานที่ภายในโรงแรม 
(Hotel Inspection) 

 

บันทึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในโรงแรม และภาพบุคคล

สําคัญที่มาใชบริการ 

บันทึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในโรงแรม และภาพบุคคล

สําคัญที่มาใชบริการ 

บันทึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในโรงแรม และภาพบุคคล

สําคัญที่มาใชบริการ 
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   จากภาพที่ 18 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing 

Department) ข้ันตอนระหวางลูกคาเขาพัก ฝายขายและการตลาด มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม

ระหวางฝายตอนรับสวนหนา พนักงานฝายขายจะมาทําการตอนรับลกูคาที่มาเขาพักหรือใชบริการเชิง

สุขภาพของโรงแรม ตามที่ไดทําการจองเพื่อใชบริการเชิงสุขภาพผานงานฝายขาย อีกทั้งพนักงานฝาย

ขายของโรงแรมยังมีหนาทีใ่นการเลี้ยงรับรองบุคคลสําคัญ (Entertainment) เมื่อมาถึงโรงแรมเพื่อทํา

การลงทะเบียนเขาพักหรือเขาใชบริการของโรงแรมในดานสุขภาพ หรือเปนสวนใหบริการตางๆ

ภายในโรงแรม การทํางานสวนน้ีเปนการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางฝายตอนรับสวนหนา และฝาย

ขายที่ตองมีการประสานงานกันสื่อสารใหแตละหนวยปฏิบัติงานทราบวาลูกคามาถึงโรงแรมแลว 

นอกจากน้ียังตองมีการบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในโรงแรม ภาพบุคคลสําคัญ

ที่มาใชบริการหรือในขณะที่มีการเลี้ยงรับรองลูกคาสําคัญ 

 นอกจากน้ีงานขายในกลุมตางๆ จําเปนตองมีการออกไปพบปะเย่ียมเยียนลูกคากลุมตางๆ 

เชน กลุมงานขายกลุมคณะและงานประชุมสัมมนา งานขายกลุมบริษัทนําเที่ยวกลุมบริษัทนําเที่ยว 

และงานขายกลุมจัดเลีย้ง ตองมีการติดตอบริษัทใหญๆอยางใกลชิด และในทองถ่ินซึ่งตองกระทําอยาง

ตอเน่ืองโดยเฉพาะบริษัทที่มีงานประชุม งานเลี้ยงอาหารเย็น และงานเลี้ยงอื่นๆ เปนระยะๆ ซึ่งเปน

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางฝายงานขายกับผูบริหารของบริษัทกลุมตางๆ มีวิธีการที่ชวยสงเสริม

โดยการเชิญรวมงานเลี้ยงคอกเทล หรือเลี้ยงอาหารกลางวันเปนระยะๆ ควรเชิญผูบริหารของบริษัท

ตางๆ ที่มีความเหมาะสมดวย เพื่อเปนการสรางสมัพนัธอันดีระหวางบริษัทกลุมตางๆ กับธุรกิจโรงแรม 

อีกทั้งสวนงานฝายโฆษณาประชาสัมพันธมีการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีมาชวยในการแจกจาย

รายละเอียดขอมูลรายการเกี่ยวกับการใหบริการเชิงสุขภาพตางๆแกลูกคา 

 ในการปฏิบัติงานของฝายขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ โรงแรมมีการดําเนินงานในข้ัน

ระหวางลูกคาเขาพักโดยมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเขามา

ปฏิบัติงานในสวนของกิจกรรมในการสงเสริมโฆษณา ประชาสัมพันธ อีกทั้งใชเทคโนโลยีในการ

เผยแพร โฆษณาประชาสัมพันธ แจกจายรายละเอียดขาวสารขอแนะนํา สําหรับใหการบริการลูกคา

เชิงสุขภาพ เปนการพัฒนากระบวนการใหบริการและการปฏิบัติงานนําไปสูการยกระดับการจัดการ

เชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 
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ระบบปฏิบัติงานข้ันหลังลูกคาใชบริการฝายขาย และการตลาด 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                    การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ               การพิจารณา                     แบบฟอรม                 ทิศทางการไหล                  ความตอเนือ่ง                 ทิศทางการไหล                  ฐานขอมูล                 รายงาน/สรุป 
                                                                   การแสดงผล                                                                                                                   ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ งานขายกลุมคณะและงานประชุมสัมมนา งานขายกลุมบริษัทนําเท่ียว งานขายกลุมจัดเล้ียง งานการทําตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ 

หลงัใชบริการ 
(Departure) 

    

ภาพที่ 19 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing Department) ข้ันตอนหลงัใชบรกิาร

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

รวบรวมขาว เอกสาร รูปถาย
นําเสนอตอผูบริหาร 

พบปะลูกคาสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

เก็บรวบรวมขอมูล 
ขาว รูปถาย และ

กิจกรรมทางดานการ
ประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธกิจกรรม สงเอกสาร
เผยแพรไปยังส่ือสารมวลชน 

พบปะลูกคาสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

พบปะลูกคาสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

ส้ินสุด 
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 จากภาพที่ 19 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing 

Department) ข้ันตอนหลังใชบริการ งานฝายขายจะมีการพบปะลูกคาเพื่อสอบถามความพึงพอใจใน

การใชบริการเชิงสุขภาพของโรงแรม หลังจากน้ันจะมีการนําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสอบถามใน

ชองทางตางๆ เชน จากลูกคาโดยตรง และจากการสํารวจจากแบบสอบถาม เขาที่ประชุมเพื่อวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงการจัดทํารายการเพื่อใหบริการเชิงสุขภาพตอไป เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพงาน

บริการใหลูกคาที่มาใชบริการเชิงสุขภาพเกิดความพึงพอใจสูงสุดหลังจากที่ไดรับบริการเชิงสุขภาพ

แลว อีกทั้งเปนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหกับงานบริการของโรงแรม อีกทั้งงาน

ฝายโฆษณาประชาสัมพันธ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรกิจกรรมเชิงสุขภาพ สงเอกสารไป

ยังสื่อสารมวลชนเพื่อทําการตลาดใหเกิดการรับรูสินคาและบริการเชิงสุขภาพของโรงแรม ในดาน

กิจกรรม รายการสงเสริมการ รายการสงเสริมสุขภาพพิเศษตางๆ เชน อาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรม

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โยคะ กิจกรรมปนจักรยาน เปนตน นอกจากน้ีพนักงานขายโฆษณา

ประชาสัมพันธตองทําการรวบรวมขาว เอกสาร รูปถายนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานและทําการวางแผนเพื่อดึงดูดลูกคาเชิงสุขภาพ พัฒนากลยุทธในการดําเนินงานขาย 

โฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อใหตอบรับกับความตองการของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด 

 ในการปฏิบัติงานของฝายขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ ข้ันหลังลูกคาใชบริการ มีการ

นํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเขามาปฏิบัติงานในสวนของกิจกรรมในการสงเสริมโฆษณา 

ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารกิจกรรมตางๆที่มีผูมาใชบริการเชิงสุขภาพ และทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลกิจกรรมเชิงสุขภาพตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนากลยุทธดานงานขายโฆษณาและประชาสัมพันธ

ในครั้งตอไป เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน และความแตกตางในดานสินคาและบริการ 

เปนการพัฒนากระบวนการใหบริการและการปฏิบัติงานนําไปสูการยกระดับการจัดการเชิงสุขภาพใน

อนาคตตอไป 
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กระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันเตรียมการ 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                    การปฏิบัติงาน            ขอมูลและ                  การพิจารณา                แบบฟอรม                      ทิศทางการไหล                ความตอเนือ่ง                   ทิศทางการไหล                  ฐานขอมูล               รายงาน/สรุป 
                                                                การแสดงผล                                                                                                                      ของกิจกรรม                      ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ งานรับจองหองพัก 
(reservation) 

พนักงานตอนรับสวนหนา 
(Front Desk) 

งานดูแลสัมภาระ 
(Bellboy) 

งานบริการขอมูล 
(Concierge) 

ข้ันเตรียมการ 
(Pre-Arrival) 

    

ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันเตรียมการ

เร่ิมตน 

สรุปแผนงาน
จัดแบงหนาที ่

ประชาสัมพันธผานส่ือ 
และพบลูกคา           I 

รับจองหองพัก 

สรุปขอมูลผูเขาพัก 

ลูกคาเขาพัก 

จัดเตรียมความพรอมหองพัก 

จัดเตรียความพรอมดานขอมูล
เพ่ือรองรับการใหบริการเชิง

สุขภาพ         Lo,M 

เตรียมรายการสําหรับ
ลงทะเบียนเขาพัก 
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  จากภาพที่ 20 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของแตละสวนงานมีการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การปฏิบัติงานจึงตองมีการใชนวัตกรรม 
และการจัดการเชิงสุขภาพมาใชในการปฏิบัติงาน ดวยการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีมาใชในการรับ
จองหองพัก ซึ่งเปนงานหน่ึงที่ถือวาเปนงานที่เปนหัวใจสําคัญของวงจรการใหบริการลูกคา เพราะ
ลูกคาจะติดตอจองหองพักเขามากอนที่จะมาถึงโรงแรม ไมวาจะเปนดวยวิธีการใด เชน  โทรศัพท 
โทรสาร จดหมาย โทรเลข หรือวิธีการมาจองลวงหนาดวยตัวเอง ลูกคาที่เขามาพักในโรงแรม จะทํา
การจองหองพักลวงหนา ซึ่งลูกคาอาจจะเปนผูจองเขามาดวยตัวเอง จองผานทางบริษัทตัวแทนการ
ทองเที่ยวซึ่งมีอยูทั่วไป จองผานสมาคมโรงแรม หรือโรงแรมในเครือขายเดียวกันก็ได  ซึ่งใน
กระบวนการปฏิบัติงานน้ีโรงแรมไดจัดใหมรีะบบทางเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ใน
การเตรียมความพรอมในเรื่องของโปรแกรมตางๆ อินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความ
พรอมในการใหบริการลูกคาในขั้นการรับจองสินคาและบริการเชิงสุขภาพของโรงแรม พนักงาน       
ผูปฏิบัติหนาที่จําเปนตองมีความรูและทักษะในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีเตรียมพรอมสําหรับ
ใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพดวยความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตองของการใหบริการ 
 ในฝายตอนรับสวนหนามีการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการ
ดําเนินงานสงผลถึงบริการดานอื่นของโรงแรม เพราะขณะที่ลูกคาพักมีจํานวนมาก การใชคอมพิวเตอร
ในการจองหองพัก ชวยลดงานของพนักงานรับจองหองพัก โรงแรมบางแหงมีระบบการจองหองพัก
จากภายในโรงแรม (In - house) ระบบคอมพิวเตอรจะควบคุมจํานวนหองพักวางและจัดทํารายงาน
ในดานการเขาพักและรายงานการคืนหองพัก และออกจากโรงแรม (Departure Report) มีการใช
คอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลและคํานวณปริมาณการจองหองพัก แยกตามประเภทหองพัก 
ช่ือลูกคา หมายเลขหองพัก และเกณฑอื่น ๆ จุดเดนของระบบคอมพิวเตอรคือ สามารถบอกจํานวน
หองพักวางที่เปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา หากมีการเช่ือมตอคอมพิวเตอรกับบริษัท ตัวแทนการ
ทองเที่ยวก็สามารถจะทําการจองหองพัก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองหองพัก และ ยกเลิกการ
จองหองพักได นอกจากน้ีจะมีการโอนถายขอมูลจากพนักงานตอนรับสวนหนาเกี่ยวกับลูกคาที่ไมเขา
พักหรือลูกคาเขาพักโดยไมจองหองพักลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงตลอดเวลา กระบวนการ
ทํางานมีการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สามารถต้ังโปรแกรมใหปฏิเสธการรับจอง
หองพักโดยอัตโนมัติหากหองพักของโรงแรมถูกจองเต็มแลว สําหรับคอยบริการลูกคาเชิงสุขภาพ และ
บางโรงแรมจะมีโปรแกรมที่สามารถใหทางเลือกแกลูกคาในดานประเภทหองพัก ราคาหองพัก หรือ
การบริการจองหองพักของโรงแรมอื่น ๆ ให นอกจากน้ียังสามารถต้ังโปรแกรมรับจองหองพักระยะยาว 
2 - 5 ปได โดยจะแจงวาวันใดบางมีหองวางและวันใดบางที่หองพักเต็มแลว ในกรณีที่มีลูกคาจองเขามา
มาก คอมพิวเตอรสามารถจัดทํารายช่ือลูกคาสํารองที่ตองการเขาพัก กระบวนงานฝายตอนรับสวน
หนา ข้ันเตรียมการมีการนํานวัตกรรมดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให
บริการลูกคาเชิงสุขภาพในการเตรียมความพรอมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการ
ใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพ นําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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กระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันระหวางลูกคาเขาพกั 
 

 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด               การปฏิบัติงาน                  ขอมูลและ              การพิจารณา                       แบบฟอรม              ทิศทางการไหล                    ความตอเนือ่ง             ทิศทางการไหล                        ฐานขอมูล                รายงาน/สรุป 
                                                               การแสดงผล                                                                                                                       ของกิจกรรม                          ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ งานรับจองหองพัก 
(reservation) 

พนักงานตอนรับสวนหนา 
(Front Desk) 

งานดูแลสัมภาระ 
(Bell boy) 

พนักงานใหบริการขอมูล 
(Conceirge) 

ระหวางลูกคา 
เขาพัก 

(Arrival) 

    

ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันระหวางลกูคาเขาพัก 

Check - Out 

เร่ิมตน 

ตรวจสอบรายการลูกคาที่ทํา
การจองสําหรับการเขาพัก 

ทําการลงทะเบียนเขาพัก 
I 

สรุปและสงตอ
ขอมูลผูเขาพักไป

ยังฝายตางๆ 

ใหบริการชวยเหลือสัมภาระ
และขอมูลตางๆ 

ใหบริการชวยเหลือดานขอมูล
และบริการดานตางๆตามที่

ลูกคาตองการ   C 
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 จากภาพที่ 21 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา นํานวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีในการใหบริการลูกคาระหวางลูกคาเขาพัก แผนกบริการสวนหนาของโรงแรม (Front 
Office Department) เปนแผนกแรกสุดที่ลูกคาทั้งจากภายนอกโรงแรมและลูกคาที่พักอยูในโรงแรม
ตองเขามาติดตอและขอใชบริการ เปนตัวแทนของโรงแรมในภาพรวม หากสามารถสรางความ
ประทับใจในครั้งแรก (First  Impression) ใหกับผูใชบริการได จะทําใหผูใชบริการรูสึกอบอุน เปน
กันเอง รูสึกวาไดรับบริการที่ดีและตองการกลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป พนักงานในแผนกบริการ
สวนหนาของโรงแรมที่ใหบริการแกผูใชบริการหรือลูกคาของโรงแรม ไดแก พนักงานเปด - ปดประตู 
พนักงานยกกระเปาหรือพนักงานขนสัมภาระ พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ พนักงานชุมชนสัมพันธ 
พนักงานตอนรับสวนหนา พนักงานบริการใหขอมูลขาวสาร พนักงานรับจองหองพัก พนักงาน
ประสานงานกลุมทวัร พนักงานใหบริการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท พนักงานประจําศูนยบริการธุรกิจ 
พนักงานอานวยความสะดวกสวนหนา พนักงานประจําตูนิรภัย ฯลฯ ซึ่งจะปฏิบัติงานอยูในบริเวณ
หองโถงของโรงแรม เพื่อใหลูกคาสามารถติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็ว จําเปนตองใชนวัตกรรมดาน
กระบวนการ และดานเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวกลูกคามีการปฏิบัติงานใหบริการเชิงสุขภาพ 
อีกทั้งอุปกรณในการตรวจเช็คสําหรับบริการลูกคาระหวางเขาพัก ตองใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เชน เครื่องตรวจเช็คความดัน เครื่องวัดมวลรางกาย เขามาใชในข้ันระหวางที่ลูกคาเขาพัก 
 งานตอนรับสวนหนา (Reception) มีหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําวัน จําเปนตองมี
ความรู ทักษะ และสามารถใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีในการใหบริการลูกคา การรับลงทะเบียน
เขาพัก การจองหองพกัเขามากอนลวงหนาหรือไม ผูดูแลงานตอนรับสวนหนาจะเปนผูมีประสบการณ
และความรับผิดชอบมากกวาพนักงานตอนรับสวนหนา จึงตองสอนงาน ใหคําปรึกษา และแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกพนักงานตอนรับสวนหนา การปฏิบัติงานประจําวันในฝายน้ีคือ จัดทํารายงานการ
เขาพักของลูกคาที่ทําการจองหองพักเขามาลวงหนา เปลี่ยนหองพักใหแกลูกคาในกรณีที่ลูกคาไมพอใจ
หองพักที่จัดเตรียมไวให จากน้ันหลังจากทําการลงทะเบียนใหลูกคาเขาพักแลวจึงทําการแจงตอฝายที่
เกี่ยวของในการใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพตอไป ไดแก พนักงานชวยเหลือสัมภาระในการนําสงลูกคา
สูหองพัก และใหขอมูลการใชอุปกรณทีจ่ัดเตรียมไวบริการสําหรับลูกคา อีกทั้งพนักงนตอนรับสวนหนา
ตองประสานงานไปยังฝายหองพักหรือแผนกแมบานเพื่อแจงวาลูกคาที่ทําการจองหองพักและใช
บริการเชิงสุขภาพไดทําการลงทะเบียนเขาพัก และมาใชบริการของโรงแรม 
 ในการปฏิบัติงานของฝายตอนรับสวนหนามีการนํานวัตกรรมมาใชในการปฏิบัติงาน โดย
พนักงานจําเปนตองใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี ในกระบวนการตางๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อการ
จัดการเชิงสุขภาพที่สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตอง เปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการที่มี
คุณภาพใหแกลูกคาเชิงสุขภาพ เปนการยกระดับการจัดการเชิงสุขภาพในอนาคตตอไปได 
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กระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันหลังใชบริการ 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                   การปฏิบัติงาน           ขอมูลและ                   การพิจารณา                   แบบฟอรม                  ทิศทางการไหล                  ความตอเนือ่ง                 ทิศทางการไหล                   ฐานขอมูล                 รายงาน/สรุป 
                                                              การแสดงผล                                                                                                                        ของกิจกรรม                      ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พนักงานรับจองหองพัก 
(Reservation) 

พนักงานตอนรับสวนหนา 
(Front Desk) 

พนักงานดูแลสัมภาระ 
(Bell Boy) 

พนักงานใหบริการขอมูล 
(Conceirge) 

หลังใชบริการ 
(Departure) 

    

ภาพที่ 22 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ข้ันหลังใชบริการ 

รับจองหองพักลูกคารายใหม 

เร่ิมตน 

ตรวจสอบรายการลูกคาที่คาด
วาจะเช็คเอาท 

ทําการเช็คเอาท 

ตรวจสอบ สรุป
และสงตอยอดการ
ชําระเงินไปยังฝาย

บัญชี 

ส้ินสุด 

ใหบริการชวยเหลือสัมภาระ 

ใหบริการชวยเหลือดานขอมูล
และบริการดานตางๆตามที่

ลูกคาตองการ 
I 
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 จากภาพที่  22 การปฏิบัติงานของฝายตอนรบัสวนหนา ข้ันหลังใชบริการ เช็คเอาทโดยใช
นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีและกระบวนการในการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารภายใน
โรงแรมและภายนอกโรงแรมแกลูกคาตามความเปนจริง สอนงาน ควบคุมการทํางาน และชวย
แกปญหาที่เกิดข้ึนกับฝายของตน ประสานงานระหวางฝายของตนและฝายอื่น ๆ ในโรงแรม บริษัท 
และหนวยงานจากภายนอกที่ตองการใหขอมูลขาวสารดานการบริการ ในการทําการเช็คเอาทฝาย
ตอนรับสวนหนาตองมีการประสานงานไปยังฝายหองพักเพื่อทําการตรวจเช็คความเรียบรอยของ
หองพักการใชบริการตางๆในหองพัก เชน มินิบาร และสิ่งของที่ลูกคาอาจลืมไวในสวนของหองพัก 
เพื่อทําการแจงกลับไปยังฝายตอนรับสวนหนา 
 พนักงานใหบริการขอมูลขาวสาร ประกอบดวย ผูดูแลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
(concierge) และพนักงานใหบริการขอมูลขาวสาร มีหนาที่ปฏิบัติงานประจําวันทางดานบริการให
ขอมูลขาวสาร ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมแกลูกคาตามที่ลูกคาตองการ โดยผูดูแลการใหบริการ
ขอมูลขาวสารจะเปนผูที่มีประสบการณและความรับผิดชอบมากกวาพนักงานใหบริการขอมูลขาวสาร 
จึงตองสอนงาน และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงานใหบรกิารขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงาน
ของพนักงานใหบริการขอมูลขาวสารคือ ใหขอมูลขาวสารแกลูกคา ไมวาจะเปนดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และการบริการที่โรงแรมจัดไวเพื่อบริการลูกคาที่เขาพักในโรงแรม หรือลูกคาที่เปนผูอยูอาศัย
ในทองถ่ิน (Local Guest) รับขาวสารที่มีผูติดตอเขามาหาลูกคาที่พักในโรงแรม แลวสงขาวสารน้ัน
ใหแกลูกคา ทั้งจดหมาย เอกสาร พัสดุไปรษณีย ทําหนาที่ตามหาลูกคาเพื่อแจงขอมูลตาง ๆ  
 นอกจากน้ีใหบริการเชิงสุขภาพอาจยังตองเตรียมความพรอมใหกับลูกคาในระหวางและ
หลังการใชบริการในการติดตอธุรกิจของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดตอธุรกิจขณะที่ลูกคารับบริการเชิงสุขภาพ พนักงานประจํา
ศูนยบริการธุรกิจ (Business Center Clerk) ปฏิบัติงานประจําวันทางดานการใหบริการติดตอสื่อสาร
ดานธุรกิจ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร โทรเลข 
การผลิตเอกสาร คูกับ การพิมพเอกสาร ถายเอกสาร การเชายืมสื่อหรือเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ใช
ทํางานดานธุรกิจ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ เลขานุการสวนตัว เครื่องถายวีดิโอ เครื่องฉาย
วีดิโอ เครื่องฉายสไลด ฯลฯ ตามที่ลูกคาตองการ โดยผูดูแลงานประจําศูนยบริการธุรกิจจะเปนผูมี
ความรู ประสบการณ และความรับผิดชอบมากกวาพนักงานประจําศูนยบริการธุรกิจ จึงตองสอนงาน
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงานประจําศูนยบริการธุรกิจ การปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจําศูนยบริการธุรกจิ คือ ดูแลการใหบริการเครือ่งคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด บริการเลขาสวนตัว 
รับและสง โทรสาร จดหมาย พัสดุไปรษณีย ใหเชาเครื ่องฉายสไลด เครื่ องเลน วีดิโอเทป 
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ ซึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานจึงตองนําวัตกรรมเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการบริการใหกัลูกคาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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จัดเตรียมรายการของใน 
มินิบาร  I 

กระบวนงานฝายหองพัก ข้ันเตรียมการฝายหองพัก 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                  การปฏิบัติงาน              ขอมูลและ             การพิจารณา                       แบบฟอรม               ทิศทางการไหล                     ความตอเนือ่ง                  ทิศทางการไหล                 ฐานขอมูล                   รายงาน/สรุป 
                                                                การแสดงผล                                                                                                                      ของกิจกรรม                         ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พนักงานทําความสะอาดหองพกั 
(Room Attendant) 

พนักงานทําความสะอาดลอบบ้ีและพื้นท่ีใหบริการสวน
อื่นๆ 

พนักงานซกัรีด 
 

พนักงานหองดอกไมและจัดตกแตงสถานท่ี 

ข้ันเตรียมการ 
(Pre-Arrival) 

    
 

ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายหองพัก ข้ันเตรียมการฝายหองพัก 

ตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่ทํา
การจองหองพัก 

จัดเตรียมอุปกรณทําความ
สะอาด 

จัดเบิกอุปกรณทําความสะอาด
ที่หมดคลัง 

ลูกคาเขาพัก 

จัดเตรียมอุปกรณผาปูเตียง 
ปอกหมอน ผาหม 

จัดเตรียมอุปกรณผาที่ใชในการ
ใหบริการพ้ืนที่สวนตางๆ ของ

โรงแรม 
 

ดูแลพ้ืนที่ใหบริการใหสะอาดอยู
เสมอ 

จัดเตรียม อุปกรณเคร่ืองใช
ภายในหองพัก   I 

ตรวจเช็คหองพักที่สามารถ
ใหบริการลูกคาได 

จัดเตรียมอุปกรณทําความ
สะอาด    I 

ตรวจเช็คอุปกรณทําความ
สะอาดใหสามารถทําความ

สะอาดไดหมดจดมี
ประสิทธิภาพ 

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทํา
ความสะอาดผาชนดิตางๆ 

จัดเตรียมอุปกรณผาปูโตะ ผา
รองจาน ผาเช็ดปาก ที่ใชใน

หองอาหาร 
 

ตรวจสอบบริเวณสวนที่ใช
ดอกไมในการตกแตง 

จัดทํารายการส่ังซ้ือดอกไม 
  C 

ตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

จัดดอกไมเพ่ิอนําไปประดับ
ตกแตงสวนตางๆของพ้ืนที่

ใหบริการ         C 
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 จากภาพที่ 23 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายหองพัก เพื่อใหการปฏิบัติงานของแตละ

สวนงานของฝายหองพักมีการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การปฏิบัติงานจึงตองมีการ นํา

ความคิดสรางสรรค การมีนวัตกรรมในดานผลิตภัณฑ การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 

และการจัดการเชิงสุขภาพเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน ในข้ันเตรียมการฝายหองพัก  งานแมบาน

ทําหนาที่ดูแลใหความสะดวกสบาย ความสะอาด เปนหัวใจของการดําเนินงานโรงแรมอีกสวนหน่ึง 

แมบานตองดูแลต้ังแตหนาบาน หองนาในหองพัก ตลอดไปจนถึงหองครัวและหลังบาน งานแมบาน

น้ันจะตองมีความรูความเขาใจในดานการทําความสะอาด พัสดุสํารอง อุปกรณ และเทคนิคตาง ๆ ใน

การดูแลซอมบํารุง ในเวลาเดียวกันตองสามารถใชสิ่งของตาง ๆ ใหเหมาะสม ฝกฝนใหชานาญในงาน

ที่ตนทําและเช่ียวชาญการเตรียมกอนลูกคาเขาพักมีกระบวนการเริ่มจากทําความสะอาดรถเข็นและ

เช็ดรถเข็นใหแหง ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณที่เหลือจากการทําความสะอาดหองและจัดอุปกรณเพื่อใหได

ปริมาณ ที่เพียงพอตอการทําความสะอาดในวันตอไป จัดอุปกรณประเภทผา อุปกรณของใชลูกคา 

(guest Supply) ลงในรถเข็นไดถูกตองและครบถวน ดูแลรถเข็นใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยในสวนงานน้ี

ตองอาศัยการทํางานในการเปนทีมงาน การเรียนรูรวมกัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการ

ลูกคาเชิงสุขภาพ 

 การทํางานรวมกันและประสิทธิภาพของพนักงานที่ผานการฝกอบรมอยางดีจึงเปนสิ่งที่

จําเปนอยางย่ิง ในการที่จะบรรลุถึงเปาหมายที่สําคัญ โดยการทําความสะอาดและใหบริการที่รวดเร็ว 

และ มีประสิทธิภาพ ทุกสถานที่ที่จะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจในการใชบริการเชิงสุขภาพ  

สิ่งสําคัญในการวางแผนการทํางานนอกจากจะคํานึงถึงจํานวนคนแลวยังตองรูอีกวาจะตองใชแรงงาน

มากเทาไรในการทําความสะอาดหองใหเรียบรอย เชน โรงแรม 500 ปกติใชคน 1 คนทําความสะอาดหอง 

14 หอง หองหน่ีงใชเวลา 30 นาที พนักงาน 1 คนทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง ใชคนกี่คนในการทํางาน ใน

บางโรงแรมจัดเปนทีมชายและหญิงปนกัน โดยใหผูชายทําหนาที่จัดเตียงและผูหญิงทําความสะอาดซึ่ง

จะทําใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 ดังน้ันการเตรียมงานของฝายหองพักจึงจําเปนตองใชนวัตกรรมดานผลิตภัณฑในสวนของ

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑเครื่องใชที่ใชนวัตกรรมมาผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ อีกทั้ง

การจัดสถานที่และดอกไมตางๆ ตองนําความคิดสรางสรรคเขามาในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียัง

อาศัยการปฏิบัติงานดวยความเปนระบบโดยการวางแผนกําลงัคนใหเพียงพอที่จะรองรับเพื่อใหบริการ

ลูกคาซึ่งงานในแตละวัน แตละชวงเวลา แตละชวงฤดูมีปริมานและจํานวนลูกคามารบับริการไมเทากนั 

อีกทั้งยังตองวางแผนในเรื่องของอุปกรณเครื่องใชเชน ผาเช็ดตัว ผาปูเตียง ผาหม ปลอกหมอนให

เพียงพอ นอกจากน้ีการเรียนรูรวมกัน และทํางานเปนทีมยังมีความสําคัญในสวนการปฏิบัติงานของ

ฝายแมบาน เพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการ เพื่อนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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กระบวนงานฝายหองพัก  ข้ันระหวางลูกคาเขาพกั 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด               การปฏิบัติงาน               ขอมูลและ            การพิจารณา                          แบบฟอรม                  ทิศทางการไหล                 ความตอเนือ่ง                  ทิศทางการไหล                    ฐานขอมูล               รายงาน/สรุป 
                                                               การแสดงผล                                                                                                                        ของกิจกรรม                    ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พนักงานทําความสะอาดหองพกั พนักงานทําความสะอาดลอบบ้ีและพื้นท่ีใหบริการสวน
อื่นๆ 

พนักงานซกัรีด 
 

พนักงานหองดอกไมและจัดตกแตงสถานท่ี 

ระหวางลูกคา 
เขาพัก 

(Arrival) 

    

ภาพที่ 24 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายหองพัก ข้ันระหวางลูกคาเขาพกั 

ลูกคาลงทะเบียนเขาพัก 
(Check - in)     I 

Check - Out 

ตรวจสอบยืนยันความพรอม
กอนสงลูกคาเขาพัก 

เตรียมความพรอมใหบริการ
ลูกคาระหวางเขาพัก 

เตรียมความพรอมใหบริการ
ลูกคาระหวางเขาพัก 

เตรียมความพรอมใหบริการ
ลูกคาระหวางเขาพัก 
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 จากภาพที่ 24 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายหองพัก มีการใชนวัตกรรมในดานผลิตภัณฑ
และความคิดสรางสรรคมาใชในการปฏิบัติงานอีกทั้งใชการวางแผนในการใหบริการ ประสานงาน
ระหวางฝายในการใหบริการเพื่อประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันเปนทีม ความรับผิดชอบตอการ
ทําความสะอาดหองพัก และบริเวณรอบๆ โรงแรมที่กวางขวาง รวมทั้งการควบคุมการทํางาน
ช่ัวโมงตอช่ัวโมงอยางใกลชิด งานที่ทําจึงตองใหความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิใชแตเพียงใหลูกคาเกิด
ความประทับใจเทาน้ัน แตยังตองชวยกันรักษาสภาพทรัพยสินของโรงแรมใหคงสภาพเดิมใหนานที่สุด
เทาที่จะทําได ซึ่งจะเปนการชวยประหยัดคาใชจายในการลงทุนและบํารงุรกัษาอีกดวย ซึ่งหนาที่ความ
รับผิดชอบของแผนกแมบาน จึงมีหลักสําคัญที่ตองคํานึงถึงและปฏิบัติใหไดมาตรฐาน ในเรื่องของ
ความสะอาดทั้งภายในหองลูกคา และบริเวณทั่วภายในโรงแรม เชน หองอาหารตาง ๆ หองจัดเลี้ยง 
หองนํ้าที่อยูบริเวณหองโถง สระนํ้า บริเวณที่จอดรถ และดูแลรักษาความสะอาดของผาชนิดตาง ๆ 
ของโรงแรม รวมทั้งเสื้อผาของลูกคาที่ลูกคาตองการใชบริการ ซักรีด ความสะดวกสบาย หมายถึง 
การจัดหองใหอยูสภาพที่เหมาะสมเรียนรอย เชน มีเครื่องใชภายในหองนอนที่จะอํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคาที่มาพักไดดี เชน เครื่องเปาผม เครื่องโกนหนวดไฟฟา เปนตน มีเครื่องปรับอากาศที่
สามารถปรับอุณหภูมิไดเย็นสบาย หองพักมีอากาศถายเทสะดวก ความสวยงาม ความเปนระเบียบมี
การจัดวางสิ่งของเครื่องใชและตกแตงใหอยูในที่ที่เหมาะสม และตกแตงดวยวัสดุที่มีคุณภาพดี สิ่งของ
ในหองจัดวางใหอยูในตําแหนงที่เหมือนกันทุกหอง มีลวดลาย สี ขนาดและรูปทรงของทุกสิ่งในหองที่
สงเสริมสุขภาพ ตองซอมแซมเครื่องใชเฟอรนิเจอรใหแลดูใหมอยูเสมอ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความรูสึก
สุขสบายทั้งกายและใจ ความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในขณะที่ลูกคาใช
บริการเชิงสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางออม โดยการหมั่นตรวจสภาพแวดลอมภายในโรงแรมอยางเอา
ใจใส ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เชน ไฟไหม การลื่นลม และหมั่นตรวจ
สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  อยูเสมอ ถาพบวาชํารุดตองรีบดําเนินการปองกันและแกไขเหตุการณ
กอนที่จะกอใหเกิดความเสียหายหรือความไมปลอดภัยทันที อีกทั้งความประหยัด การปฏิบัติงานใน
หนาที่ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ คือไดงานดีรวดเร็ว โดยการเสียคาใชจายนอยที่สุด และประหยัดเวลา 
 ในข้ันตอนการปฏิบัติของฝายหองพักมีการปฏิบัติงานที่เปนระบบ อีกทั้งยังคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคา ซึ่งเปนในสวนความรับผิดชอบของผูประกอบการที่มีตอผูมาใชบริการเชิงสุขภาพ
ในโรงแรมในดานของการจัดการเชิงสุขภาพ อีกทั้งมีการปฏิบัติงานเปนทีม เรียนรูรวมกัน และมีการ
ประสานงานระหวางแผนกตางๆในโรงแรม เชน ฝายตอนรับสวนหนา ฝายชางซอมบํารุง เพื่อให
ประสิทธิภาพในการใหบริการเปนไปอยางมีคุณภาพ นําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคตได 



 
 

 
 

164 

กระบวนงานฝายหองพัก ข้ันหลังลูกคาใชบริการ 
 

 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                การปฏิบัติงาน                 ขอมูลและ               การพิจารณา                     แบบฟอรม                 ทิศทางการไหล                   ความตอเนือ่ง              ทิศทางการไหล                     ฐานขอมูล                  รายงาน/สรุป 
                                                                 การแสดงผล                                                                                                                       ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พนักงานทําความสะอาดหองพกั พนกังานทําความสะอาดลอบบ้ีและพืน้ท่ีใหบริการสวนอื่นๆ พนักงานซกัรีด พนักงานหองดอกไมและจัดตกแตงสถานท่ี 

หลังใชบริการ 
(Departure) 

    

ภาพที่ 25 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายหองพัก ข้ันหลงัใชบริการ 

Check – Out   I 

จัดเตรียมทําความสะอาด
หองพักสําหรับใหบริการลูกคา

รายใหม 

สรุปขอมูลความพึง
พอใจ 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

จัดเตรียมเบิกรายการของใน 
มินิบาร       C,I 

ส้ินสุด 

จัดเตรียมทําความสะอาดเผา
ชนิดตางๆ สําหรับใหบริการ

ลูกคารายใหม 
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 จากภาพที่ 25 แสดงกระบวนงานฝายหองพัก มีหนาที่ในการจัดเตรียมสถานที่และผลิตภัณฑ
ในการจัดการเชิงสุขภาพโดยนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการ
ปฏิบัติงานในการจัดตกแตงสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพ ตองคํานึงถึงสุขภาพที่ดีของลูกเปนหลัก 
พนักงานจัดดอกไม (Florist) มีความสําคัญในการใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานตองอาศัยความคิด
สรางสรรค ในการออกแบบจัดตกแตงสถานที่ในการใหบริการทั้งในสวนพื้นที่บริการในหองพัก และ
พื้นที่โรงแรมโดยรอบ อีกทั้งพนักงานใหบริการในหองพักตองมีการตรวจเช็คอุปกรณเครื่องใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา จัดเก็บมินิบารและจายของใหพนักงานทําความสะอาดหองพักเพื่อให
ใสหองพักตามใบรายงาน และสรุปยอดขายประจาํวัน รับผิดชอบในการเบิก-จายมินิบารเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพจากหองเก็บของ และดูแลควบคุม ปริมาณการสํารองเครื่องดื่ม  พนักงานประจําหองผา 
(Linen Room Attendant) ดูแลรับ-จายผา ใหกับแผนกตาง ๆ ในโรงแรม จด นับ และตรวจสอบ
การรับ-จายผา จัดเรียงผาที่สงมาจากหองซักรีดตามข้ันตอนที่กําหนด ทํารายงานผาชํารุด และฉีกขาด 
พนักงานประจาหองเครื่องแบบและซอมแซม (Uniform & Seamstress) ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เครื่องแบบพนักงานและซอมแซมเครื่องแบบที่ ชํารุด รวมทั้งดัดแปลงและแกไขผาตางๆ ใหนํากลับมา
ใชงานไดอีก จัดการเสื้อผาเพื่อใชในโอกาสพิเศษและงานประเพณีตางๆ ตรวจเช็คทําความสะอาดของ
เครื่องแบบ หากพบเครื่องแบบที่ชํารุดใหสงซอมแซมเครื่องแบบพนักงานที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใช
งานได 
 งานในโรงแรมดําเนินไปดวยดีและลูกคาที่มาใชบริการจะไดความประทับใจจากการ
บริการของพนักงานทุกคนน้ัน มิใชโดยการกระทําของแผนกหน่ึงแผนกใด แตตองอาศัยความสามัคคี
ความรวมมือ และการประสานงานจากทุกฝาย เปนการกระจายงานออกไป ซึ่งจะทําใหงานดําเนินงาน
ของโรงแรมเปนไปดวยดีไมมีการหยุดชะงัก แผนกแมบานเปนแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทําความ
สะอาดหองพักและบริเวณอื่น ๆ กวางขวางมาก จึงจําเปนตองขอความรวมมือ และในขณะเดียวกัน  
ก็ตองใหความรวมมือกับฝายตาง ๆ เพื่อใหงานดําเนินไปดวยดีดังตอไปน้ี แผนกบริการสวนหนา ตอง
รายงานใหแผนกแมบานทราบลวงหนา โดยเฉพาะถาเปนลูกคาพิเศษของโรงแรม หรือในกรณีที่ลูกคา
ขอใหทําอะไรเปนพิเศษภายในหองพักลูกคา เชน ใสหมอนเพิ่ม เสริมเตียง เพื่อที่แผนกแมบานจะได
จัดเตรียมไวใหพรอมกอนที่ลูกคาจะเขาพัก ซึ่งการรายงานสามารถทําไดหลายแบบ เชน รายงานทาง
โทรศัพท รายงานดวยวาจา หรือเขียนลงนําแบบฟอรม แผนกอาหารและเครื่องด่ืม การดําเนินงาน
ของแผนกน้ีจะเปนไปอยางราบรื่น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากแผนกแมบานในดานตาง ๆ เชน 
การจัดเตรียมผาชนิดตาง ๆ ที่ใชในหองอาหาร เชน ผาเช็ดปาก ผาปูโตะ ผาทําความสะอาด ใหเพียงพอ
กับความตองการ รวมทั้งการตกแตงหองอาหาร หองประชุม ในงานเลี้ยงพิเศษตาง ๆ แผนกชาง 
แมบานจะขอความรวมมือจากแผนกชางเมื่อตองการซอมแซมสิ่งของชํารุด เชน เครื่องปรับอากาศ      
ไมทํางาน ซึ่งการทํางานอยางเปนระบบ สงเสริมการทํางานเปนทีม การใชนวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคมาใชในการปฏิบัติงานทําใหนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตได 
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กระบวนงานฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม ข้ันเตรียมการ 
 

 
 
   เร่ิมตน/ส้ินสุด              การปฏิบัติงาน               ขอมูลและ                    การพิจารณา                 แบบฟอรม                  ทิศทางการไหล               ความตอเนือ่ง                    ทิศทางการไหล                   ฐานขอมูล                รายงาน/สรุป 
                                                                การแสดงผล                                                                                                                     ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พอครัว 
(Chef) 

พนักงานใหบริการหองอาหาร 
(Waiter & Waitress) 

พนักงานใหบริการเคร่ืองดื่ม 
(Bartender) 

พนักงานทําความสะอาด 
(Steward) 

ข้ันเตรียมการ 
(Pre-Arrival) 

    

ภาพที่ 26 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายอาหารและเครื่องด่ืม ข้ันเตรียมการ 

ตรวจเช็คขอมูลจํานวนลูกคาที่
เขาพักในโรงแรม 

จัดเตรียมวัตถดุิบ 
  C 

จัดโตะ เตรียมอุปกรณ ภาชนะ
ที่ใชบนโตะอาหาร 

ลูกคามาใชบริการ 

ตรวจเช็คเคร่ืองดื่มคงเหลือ 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม

ใชงาน 
จัดเตรียมสถานที่ใหบริการ 

จัดเตรียมรายการอาหารสําหรับ
บริการลูกคา 

ทํารายการเคร่ืองดื่มที่ตองใช
เพ่ือทําการจัดซ้ือ 

จัดทําโปรแกรมสงเสริมการ
จําหนายเคร่ืองดื่ม          C 

ตอบรับและ
ปฏิเสธ 

จัดทํารายการอาหาร 

                          c            

ตรวจเช็คขอมูลจํานวนลูกคาที่
เขาพักในโรงแรม 

ตรวจเช็คขอมูลจํานวนลูกคาที่เขา
พักในโรงแรม 

ตรวจเช็คขอมูลจํานวนลูกคาที่เขา
พักในโรงแรม 

สํารวจตรวจครัวตางๆ ทัง้การ
เตรียมการและการผลิตอาหาร 

สาธิตวิธีการและตํารับอาหาร
ใหม แนะนําเคร่ืองปรุง   LO 

M M M M 
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 ภาพที่ 26 แผนภาพแสดงกระบวนฝายอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อใหการปฏิบัติงานของแต
ละสวนงานของฝายอาหารและเครื่องด่ืมมีการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การปฏิบัติงานจึง
ตองมีการนําความคิดสรางสรรค การมีนวัตกรรมและการจัดการเชิงสุขภาพเขามาใชในระบบการ
ปฏิบัติงาน ข้ันเตรียมการ มีการตรวจเช็คขอมูลจํานวนลูกคาที่เขาพักในโรงแรม จัดเตรียมสถานที่
ใหบริการ จัดทํารายการอาหาร จัดเตรียมวัตถุดิบดวยการใชความคิดสรางสรรค สํารวจตรวจครัวตางๆ 
ทั้งการเตรียมการและการผลิตอาหารสาธิตวิธีการและตํารับอาหารใหม แนะนําเครื่องปรุง เปนการ
เรียนรูรวมกันของการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีจะตองมีความสามารถในการบริหารงานและการฝกอบรม
พนักงานทุกฝายในแผนกได เปนผูประสานงานในแผนกหรือฝายอื่น ๆ ของโรงแรมกับภัตตาคารทั้ง
ภายนอกและภายในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกลูกคาหรือลูกคา เพื่อใหเปนที่พึงพอใจ
และประทับใจของลูกคา แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในแผนก เปนการเรียนรูองคการในการปฏิบัติ 
และมคีวามคิดยืดหยุนในการแกปญหาที่ เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยางดี อีกทั้งตองมีความรูเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องด่ืมเปนอยางดี ทราบถึงวิธีการและเทคนิคในการใหบริการลูกคา มีความสามารถ
และประสบการณในการใหบรกิารในหองอาหารของโรงแรม สามารถเขาใจและพูดไดหลายภาษา เชน 
จีน อังกฤษ ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน ตองมีทักษะในการบริหารทั้งดานการวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) การประสานงาน (Co-ordinating) การ
รายงานผล (Reporting) และการจัดทางบประมาณ (Budgeting) และตองเปนผูมีใจรักในงานและ
ตองมีใจรักการบริการ (Service Mind) 
 นอกจากน้ี พอครัว (Chef) ยังตองเตรียมพรอมในการสรางสรรคเมนูรายการอาหารเพื่อ
สุขภาพไวใหสําหรับบริการลูกคา อีกทั้งวัตถุตางๆ ที่นํามาใชทดแทนและเปนประโยชนเปนรายการ
อาหารและเครื่องด่ืมใหมๆ ดวยความคิดสรางสรรคและใชนวัตกรรมในดานผลิตภัณฑเพื่อพรอม
ใหบริการลูกคา รวมไปถึง กัปตัน (Captain) และโฮสเตส (Hostess) มีหนาที่รับผิดชอบงานที่หัวหนา
หองอาหารมอบหมายให ดูแลการทาํงานในหองอาหารใหเปนไปดวยความเรียบรอย และแบงเขตและ
จํานวนพนักงานใหเหมาะสมตอสเตชั่น (Station/side board) ในแตละกะ (Shift) การทํางาน 
ตอนรับลูกคา พาไปน่ังที่โตะอาหาร และรับคําสั่งอาหาร รวมทั้งการดูแลแขกพิเศษ ถาจําเปนตองมี
ทักษะในการใหบริการอาหารประเภทที่ตองตัดหั่นหรือปรุงตอหนาลูกคา แกไขปญหาที่เกิดข้ึน และ
ประสานการทํางานระหวางพนักงานบริการและพนักงานครัว นอกจากน้ีตรวจดูความเรียบรอยของ
การแตงกายของพนักงานเสิรฟและผูชวยพนักงานเสิรฟที่ประจําอยูในสเตช่ันที่ตนเองรับผิดชอบ 
ตรวจดูความถูกตอง ความเรียบรอยของการจัดโตะ และเครื่องมือเครื่องใชบนโตะอาหาร การประดับ
ตกแตงโตะอาหาร รวมถึงการเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่จัดวางไวที่โตะเก็บอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการบริการ (Service Station) 
 จะพบวาการปฏิบัติงานของฝายอาหารและเครื่องด่ืมในข้ันตอนการเตรียมการตองมี
ทักษะในการบริหารทั้งดานการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดคนเขา
ทํางาน (Staffing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงานผล (Reporting) และการจัดทํา
งบประมาณ (Budgeting) และตองเปนผูมีใจรักในงานและตองมีใจรักการบริการ (Service Mind) 
อีกทั้งยังตองมีการนํานวัตกรรมมาใชเพื่อความรวดเร็วถูกตอง ในการใหบริการเพื่อนําไปสูการยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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กระบวนงานฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม ข้ันระหวางเขาพัก 
 

 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                  การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ                 การพิจารณา                   แบบฟอรม                   ทิศทางการไหล               ความตอเนือ่ง                   ทิศทางการไหล                      ฐานขอมูล               รายงาน/สรุป 
                                                              การแสดงผล                                                                                                                    ของกิจกรรม                         ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พอครัว 
(Chef) 

พนักงานใหบริการหองอาหาร 
(Waiter & Waitress) 

พนักงานใหบริการเคร่ืองดื่ม 
(Bartender) 

พนักงานทําความสะอาด 
(Steward) 

ระหวางลูกคา 
เขาพัก 

(Arrival) 

    

ภาพที่ 27 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายอาหารและเครื่องด่ืม ข้ันระหวางลูกคาใชบริการ

เสิรฟอาหารและเคร่ืองดื่มใหกับ
ลูกคา 

คอยใหบริการระหวางลูกคาใช
บริการ 

เก็บลางอุปกรณรับประทาน
อาหาร 

จัดเตรียมเคร่ืองดื่มตามคําส่ัง 

จัดสงเคร่ืองดื่มตามรายการ
คําส่ัง 

จัดเตรียมอาหารตามคําส่ัง 

จัดสงอาหารตามรายการคําส่ัง 

รับขอมูลคําส่ังรายการ
อาหารจากลูกคา 

 

สรุปยอดคาใชจายใหลูกคา
ตรวจสอบ 

เก็บโตะอาหารเพ่ือรองรับลูกคา
รายตอไป 

คอยใหบริการระหวางลูกคาใช
บริการ 

คอยใหบริการระหวางลูกคาใช
บริการ 
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 ภาพที่ 27 แผนภาพแสดงกระบวนฝายอาหารและเครื่องด่ืม ข้ันระหวางลูกคา พนักงาน
ในหองอาหารทําการนําเสนอรายการอาหารเและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพแกลูกคา พรอมทั้งบอกวา
รายการอาหารและเครื่องด่ืมพิเศษประจําวันมีอะไรบาง หลังจากที่แขกเขาน่ังประจําโตะที่จองไวหรือ
เลือกแลว ใหพนักงานเสิรฟบริการนํ้าใหลูกคา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ
แตละชนิดที่เตรียมไวบริการลูกคา รับคําสั่งอาหารและเครื่องด่ืมจากลูกคา โดยเขียนลงในใบคําสั่ง
อาหารและเครื่องด่ืม (Captain order) ตามรายการอาหารและเครื่องด่ืมที่ลูกคาสั่ง เขียนหมายเลข
โตะ และทําเครื่องหมายวาลูกคาคนใดเปนผูสั่งอาหารชนิดใด หากอาหารที่สั่งตองใชเวลาในการทํา
นานตองบอกใหลูกคาทราบดวย ใหผูชวยพนักงานเสิรฟนําใบคําสั่งอาหารและเครื่องด่ืมไปสงที่
เจาหนาที่การเงินและครัว จัดวางและปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหารเพิ่มเติม
ตามรายการอาหารที่ลูกคาสั่ง รวมทั้งเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่ใชรับประทานคูกับอาหารน้ัน ๆ หาก
อาหารที่สั่งเปนอาหารทีอออกมาจากครัวโดยใชภาชนะขนาดใหญ เชน ถาด จาน หรือหมอ กัปตันจะ
เปนผูตักแบงอาหารใหแกลูกคาจนครบทุกคนแลวใหพนักงานเสิรฟนําอาหารไปเสิรฟแขกตามวิธีการ
เสิรฟมาตรฐาน ควบคุมการบริการตรวจดูความถูกตองเรียบรอยในการบริการแขกภายในสเตช่ัน หาก
พนักงานเสิรฟและผูชวยพนักงานเสิรฟ ทําหนาที่ไมทันกัปตันจะตองเขาไปชวยบริการลูกคาดวย เมื่อ
ลูกคาตองการชําระเงิน จะตองควบคุมเวลาในการสรุปคาใชจายและนํามาเก็บกับลูกคาไดอยาง
รวดเร็วถูกตอง 
 ขณะที่ลูกคาเขาน่ังประจําโตะที่เลือกหรือที่จองไวแลว พนักงานบริการเสิรฟนํ้าใหลูกคา
ทุกคนทันทีกอนที่จะสั่งอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ นําอาหารและเครื่องด่ืมจากครัวหรือบารมา
เสิรฟใหแกลูกคาในกรณีที่ไมมีผูชวยพนักงานเสิรฟชวยเดินอาหาร บริการเติมเครื่องด่ืมใหแกลูกคา
ตลอดเวลาทีใ่ชบริการ ดูแลอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร และนําอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชหรือเครื่องปรุงที่ลูกคาตองการมาให กรณีที่กัปตันไมสามารถบริการลูกคาไดทัน พนักงาน
เสิรฟจะตองเปนผูรับคําสั่งอาหารและเครื่องด่ืมแทน รวมทั้งจัดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชบนโตะ
อาหารใหเหมาะสมดวย เมื่อลูกคารับประทานเสรจ็แลวและตองการชําระเงินตองรายงานใหกัปตันทราบ 
เพื่อใหกัปตันเปนผูนําใบเสร็จคาอาหารและเครื่องด่ืมมาเรียกเก็บกับลูกคา กรณีกัปตันไมวางพนักงาน
เสิรฟตองทาเองโดยไปแจงใหแคชเชียรสรุปรายการและออกใบเสร็จเรียกเก็บจากลูกคา กลาวขอบคุณ
ที่ลูกคามาใชบริการ พรอมทั้งกลาวเชิญกลับมาใชบริการอีก ทําความสะอาดพื้นและโตะเพื่อใหบริการ
ลูกคาชุดตอ ๆ ไป ควรเปลี่ยนผาปูโตะทุกครั้งหากทําได 
 ในการใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพ พนักงานในหองอาหารตองมีความรูความ เขาใจ
เกี่ยวกับอาหารและคุณประโยชน สามารถแนะนํารายการอาหาร อีกทั้งยังตองทราบถึงวัตถุดิบที่
นํามาใชประกอบอาหารในแตละรายการ เพื่อคุณภาพในการบริการ อีกทั้งตองคํานึงถึงความสะอาด 
สุขอนามัย และความปลอดภัยของผูบริโภคเพื่อนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต 
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กระบวนงานฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม ข้ันหลังลูกคาใชบริการ 
 

 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                การปฏิบัติงาน              ขอมูลและ                   การพิจารณา                  แบบฟอรม                   ทิศทางการไหล                ความตอเนือ่ง                    ทิศทางการไหล                   ฐานขอมูล                รายงาน/สรุป 
                                                              การแสดงผล                                                                                                                         ของกิจกรรม                   ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ พอครัว 
(Chef) 

พนักงานใหบริการหองอาหาร 
(Waiter & Waitress) 

พนักงานใหบริการเคร่ืองดื่ม 
(Bartender) 

พนักงานทําความสะอาด 
(Steward) 

หลังใชบริการ 
(Departure)  

    

ภาพที่ 28 แผนภาพแสดงกระบวนงานฝายอาหารและเครื่องด่ืม ข้ันหลงัใชบริการ

ตรวจเช็คเคร่ืองมือ และ
อุปกรณบริการลูกคา 

จัดเตรียมอุปกรณใหพรอม
สําหรับใหบริการลูกคาราย

ตอไป 

จัดระเบียบทําความสะอาดบาร
ใหเรียบรอย 

นําขอมูล ความ
คิดเห็นจากลูกคา

ที่มาใชบริการเขาที่
ประชุม 

ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ทําความสะอาดอุปกรณ
เคร่ืองใชตางๆ ทั้งในสวนของ
งานครัว หองอาหาร และสวน

บริการเคร่ืองดื่ม 

ตรวจเช็คเคร่ืองดื่มตางๆ 
จัดการเบิกใหครบถวน 

ตรวจบันทึกสินคาคงคลังประจํา
บาร 

ทําบันทึกการขายเคร่ืองดื่มที่มี
แอลลกอฮล 

ตรวจเช็คปริมาน
วัตถุดิบคงเหลือสําหรับ

ใหบริการลูกคา 

จัดระเบียบทําความสะอาดพ้ืนที่
ในการประกอบอาหาร 

จัดทํารายการวตัถุดิบขาดสตอก
คงคลัง 

ส้ินสุด ส้ินสุด ส้ินสุด ส้ินสุด 
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 จากภาพที่ 28 กระบวนฝายอาหารและเครื่องด่ืม มีหนาที่ในการใหบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมเชิงสุขภาพ มีการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการคิดคนเมนูอาหาร วัตถุดิบและ

เครื่องด่ืมใหมๆ เพื่อใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพ มีการตรวจเช็คปริมานวัตถุดิบคงเหลือสําหรับใหบริการ

ลูกคา ตรวจเช็คเครื่องด่ืมตางๆ จัดการเบิกใหครบถวน ควบคุมการทําความสะอาดบริเวณหองอาหาร

ทั้งหมด และจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตงบนโตะอาหารรวม ทําความสะอาดโตะ 

จัดโตะใหเปนระเบียบ จัดเก็บผาปูโตะที่ยังไมไดใชไวในหองเก็บผาและอุปกรณของหองอาหาร 

(Pantry room) สวนผาใชแลวใหนับจํานวนและนําไปสงแผนกซักรีด (Laundry) จัดเก็บอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตงบนโตะอาหารรวมไวดวยกัน กวาดและทําความสะอาดพื้น ทําความ

สะอาดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทุกอยางทีต่องใชในการบริการลูกคา และเบิกผาลินินที่ตองใชมาจาก

หองผา (Central Linen Room) พับผาเช็ดปาก เพื่อใชในการจัดโตะอาหาร ปูโตะ จัดแตงโตะอาหาร

ดวยอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ตามทีห่องอาหารกําหนดและจัดเครื่องมือเครื่องใชบนโตะ

อาหาร ดูแลทําความสะอาดพื้นและเฟอรนิเจอรในหองอาหาร จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

ตาง ๆที่ตองมีเก็บไวในสเตช่ันใหครบและพอเพียง 

 การปฏิบัติงานในหองอาหารและการจัดการเชิงสุขภาพ ตองมีการประสานงานของหลาย

ฝายอาทิประสานงานกับฝายหองพักสวนของหองผา ในการจัดเตรียมผาและอุปกรณที่ตองใชเพื่อให

บริการลูกคาเชิงสุขภาพในหองอาหาร สวนของการจัดตกแตงสถานที่หองดอกไมและแมบานเพื่อจัด

แตงสถานที่และกลิ่นที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเชิงสุขภาพ มีการนํานวัตกรรม และความคิด

สรางสรรคในดานของผลิตภัณฑวัตถุดิบตางๆ มาใหบรกิารลูกคาเชิงสุขภาพ ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวตักรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนคต  ข้ันเตรียมการ 
 
 
      เร่ิมตน/ส้ินสุด           การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ                    การพิจารณา               แบบฟอรม                       ทิศทางการไหล                  ความตอเนื่อง                 ทิศทางการไหล                ฐานขอมูล                รายงาน/สรุป 
                                                               การแสดงผล                                                                                                                        ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ ฝายขาย 
(Sales department) 

ฝายตอนรับสวนหนา 
(Front office department) 

ฝายหองพัก 
(House keeping) 

ฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food & Beverage) 

ข้ันเตรียมการ 
(Pre-Arrival) 

    

ภาพที่ 29 แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ข้ันเตรียมการ 

สรุปยอด 
(จํานวนคน, ประเภท

หองพัก, อาหาร, จํานวน
และวิธีการชําระเงิน) 

พบลกูคา ตามเปาหมายที่วางแผน 

รับจองหองพกั 
1.ผานฝายขาย 

2.ผานระบบอินเทอรเน็ต 
3.ผานโทรศัพท 

4.ผานบริษัท หรอืสายการบิน 
5.ผานลกูคาเขามาติดตอโดยตรง 

  

สรุปขอมูล 
ประเภทหองพัก และ

อาหาร 

ประมาณการงบประมาน และ
จัดเตรียมวัตถุดิบ 

ยืนยันการรับจองหองพัก 

ขายสินคาและบรกิารเพื่อใหไดยอด
รับจอง 

รับการยืนยันจากฝายรับจองหองพัก 
และแจงยืนยันกับลูกคา 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบหองพัก
วาง 

Yes 

No 

สิ้นสุด 

วางแผนการ กาํหนดเปาหมายการ
ขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ 

 

เริ่มตน เริ่มตน เริ่มตน 

รับแจงจาํนวนหองพักทีลู่กคาตองการ 

เตรียมความพรอมหองพักและพื้นที่
ภายนอกหองพัก 

(ความสะอาด, ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดรางกาย, ผาเช็ดตัว ฯลฯ) 

ตรวจสอบความของ
หองพักและความ
เรียบรอยตางๆ 

ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ 

No 

สรุปผล รายงายความ
พรอมของหองพัก 

สิ้นสุด 

จัดหาวัตถุดิบ 

เตรียมวัตถุดิบ 

สิ้นสุด 

Yes 

Yes 

No 
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 ภาพที่ 29 แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  กระบวนงานฝายขายและการตลาด (Sale & Marketing 
Department) มีการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรคเขามาในกระบวนการ
ทํางาน ข้ันตอนการเตรียมการกอนการเขาพักของลูกคาเชิงสุขภาพ ซึ่งพนักงานไดจัดแบงหนาที่กัน
อยางชัดเจนเริ่มกระบวนจากพนักงานขายพนักงานตําแหนงตางๆ จะตองทําแผนรายการและรายการ
สงเสริมการขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพของโรงแรมใหลูกคากลุมที่ตนรับผิดชอบ สงเพื่อให
ผูจัดการฝายขาย (Director of Sales and Marketing Dapartment) พิจารณาและตอบรับหรือ
ปฏิเสธแผนรายการขายและรายการสงเสริมการซึ่งพนักงานตองใชความคิดสรางสรรคในการจัดทํา
แผนรายการและโปรแกรมการจัดการเชิงสุขภาพที่โรงแรมจัดเตรียมเพื่อรองรับลูกคาเชิงสุขภาพ อีก
ทั้งยังตองใชนวัตกรรมในดานเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน ทําการติดตอลูกคาเพื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ จากน้ันจึงทํารายการสรุปประจําวันเพื่อเก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนงานฝายตอนรับสวนหนา ไดนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีมาใชในการรับจอง
หองพัก ซึ่งเปนงานหน่ึงทีถื่อวาเปนงานที่เปนหัวใจสาํคัญของวงจรการใหบริการลูกคา เพราะลูกคาจะ
ติดตอจองหองพักเขามากอนที่จะมาถึงโรงแรม ไมวาจะเปนดวยวิธีการใด เชน  โทรศัพท โทรสาร 
จดหมาย โทรเลข หรือวิธีการมาจองลวงหนาดวยตัวเอง ลูกคาที่เขามาพักในโรงแรม จะทําการจอง
หองพักลวงหนา ซึ่งลูกคาอาจจะเปนผูจองเขามาดวยตัวเอง จองผานทางบริษัทตัวแทนการทองเที่ยว
ซึ่งมีอยูทั่วไป จองผานสมาคมโรงแรม หรือโรงแรมในเครือขายเดียวกันก็ได ซึ่งในกระบวนการ
ปฏิบัติงานน้ีโรงแรมไดจัดใหมีระบบทางเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ในการเตรียม
ความพรอมในเรื่องของโปรแกรมตางๆ อินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการลูกคา พนักงานผูปฏิบัติหนาที่จาํเปนตองมีความรูและทกัษะในการใชอุปกรณและเทคโนโลยี
เตรียมพรอมสําหรับใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพดวยความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตองของการ
ใหบริการ 
 การเตรียมงานของฝายหองพักจึงจําเปนตองอาศัยการปฏิบัติงานดวยความเปนระบบโดย
การวางแผนกําลังคนใหเพียงพอที่จะรองรับเพื่อใหบริการลูกคาซึ่งปริมานงานในแตละวัน แตละ
ชวงเวลา แตละชวงฤดูมีปริมานและจํานวนลูกคามารับบริการไมเทากัน อีกทั้งยังตองวางแผนในเรื่อง
ของอุปกรณเครื่องใชเชน ผาเช็ดตัว ผาปูเตียง ผาหม ปลอกหมอนใหเพียงพอ นอกจากน้ีการเรียนรู
รวมกัน และทํางานเปนทีมยังมีความสําคัญในสวนการปฏิบัติงานของฝายแมบาน เพื่อประสิทธิภาพใน
การใหบริการ 
 การปฏิบัติงานของฝายอาหารและเครื่องด่ืมในข้ันตอนการเตรียมการตองมีทักษะในการ
บริหารทั้งดานการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดคนเขาทํางาน 
(Staffing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงานผล (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ 
(Budgeting) และตองเปนผูมีใจรักในงานและตองมีใจรักการบริการ (Service Mind) อีกทั้งยังตองมี
การนํานวัตกรรมมาใชเพื่อความรวดเร็วถูกตอง ในการใหบริการเพื่อสุขภาพ 
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ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวตักรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนคต ข้ันตอนระหวางลูกคาเขาพัก 
 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                  การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ                การพิจารณา                   แบบฟอรม                   ทิศทางการไหล                 ความตอเนือ่ง                  ทิศทางการไหล                   ฐานขอมูล                 รายงาน/สรุป 
                                                               การแสดงผล                                                                                   ของกิจกรรม                     ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ ฝายขาย 
(Sales department) 

ฝายตอนรับสวนหนา 
(Front office department) 

ฝายหองพัก 
(House keeping) 

ฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food & Beverage) 

ระหวางลูกคา 
เขาพัก 

(Arrival) 

    

ภาพที่ 30 แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ข้ันระหวางลูกคาเขาพัก 

ลูกคาลงทะเบียนเขาพัก 
(Check - in) 

เก็บขอมูลผูเขาพัก 

ชวยเหลือสัมภาระและนําลูกคา
ไปยังหองพัก 

ใหขอมูลคําแนะนําและบริการ
ระหวางลูกคาเขาพัก 

Check - Out 

ตรวจสอบยืนยันความพรอม
กอนสงลูกคาเขาพัก 

เตรียมความพรอมใหบริการ
ลูกคาระหวางเขาพัก 

ลูกคาเขาพัก 
จัดเตรียมใหบริการดานอาหาร

และเคร่ืองดื่ม 
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 ภาพที่ 30 แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  ข้ันระหวางลูกคาเขาพักเพื่อใหลูกคาสามารถติดตอได
อยางสะดวกรวดเร็ว จําเปนตองใชนวัตกรรมดานกระบวนการ และดานเทคโนโลยีเขามาอํานวยความ
สะดวกลูกคามีการปฏิบัติงานใหบริการเชิงสุขภาพ อีกทั้งอุปกรณในการตรวจเช็คสําหรับบริการลูกคา
ระหวางเขาพัก ตองใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันมัย เชน เครื่องตรวจเช็คความดัน เครื่องวัดมวล
รางกาย เขามาใชในข้ันระหวางที่ลูกคาเขาพัก งานตอนรับสวนหนา (Reception) มีหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน จําเปนตองมีความรู ทักษะ และสามารถใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีในการ
ใหบริการลูกคา การรับลงทะเบยีนเขาพัก การจองหองพักเขามากอนลวงหนาหรือไม จากน้ันหลังจาก
ทําการลงทะเบียนใหลูกคาเขาพักแลวจึงทําการแจงตอฝายที่เกี่ยวของในการใหบริการลูกคาเชิง
สุขภาพตอไป ไดแก พนักงานชวยเหลือสัมภาระในการนําสงลูกคาสูหองพัก และใหขอมูลการใช
อุปกรณที่จัดเตรียมไวบริการสําหรับลูกคา อีกทั้งพนักงานตอนรับสวนหนาตองประสานงานไปยังฝาย
หองพักหรือแผนกแมบานเพื่อแจงวาลูกคาที่ทําการจองหองพักและใชบริการเชิงสุขภาพไดทําการ
ลงทะเบียนเขาพัก และมาใชบริการของโรงแรม ในการปฏิบัติงานของฝายตอนรับสวนหนามีการนํา
นวัตกรรมมาใชในการปฏิบัติงาน โดยพนักงานจําเปนตองใชนวัตกรรมทางดาน เทคโนโลยี ใน
กระบวนการตางๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเชิงสุขภาพที่สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตอง 
เปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคาเชิงสุขภาพ 
 กระบวนงานฝายหองพัก มีการใชนวัตกรรมในดานผลิตภัณฑและความคิดสรางสรรคมา
ใชในการปฏิบัติงานอีกทั้งใชการวางแผนในการใหบริการ ประสานงานระหวางฝายในการใหบริการ
เพื่อประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันเปนทีม ความรับผิดชอบตอการทําความสะอาดหองพัก 
ปฏิบัติใหไดมาตรฐาน ในเรื่องของความสะอาดทั้งภายในหองลูกคา และบริเวณทั่วภายในโรงแรม เชน 
หองอาหารตาง ๆ หองจัดเลี้ยง หองนํ้าที่อยูบริเวณหองโถง สระนํ้า บริเวณที่จอดรถ และดูแลรักษา
ความสะอาดของผาชนิดตาง ๆ ของโรงแรม รวมทั้งเสื้อผาของลูกคาที่ลูกคาตองการใชบริการ ซักรีด 
ความสะดวกสบาย หมายถึง การจัดหองใหอยูสภาพที่เหมาะสมเรียบรอย เชน มีเครื่องใชภายใน
หองนอนที่จะอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่มาพักไดดี เชน เครื่องเปาผม เครื่องโกนหนวดไฟฟา 
เปนตน มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับอุณหภูมิไดเย็นสบาย หองพักมีอากาศถายเทสะดวก ความ
สวยงาม ความเปนระเบียบมีการจัดวางสิ่งของเครื่องใชและตกแตงใหอยูในที่ที่เหมาะสม และตกแตง
ดวยวัสดุทีม่ีคุณภาพดี 
 กระบวนฝายอาหารและเครื่องด่ืม พนักงานในหองอาหารทําการนําเสนรายการอาหาร
เและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพแกลูกคา พรอมทั้งแนะนํารายการอาหารและเครื่องด่ืมพิเศษประจําวันมี
อะไรบาง หลังจากที่แขกเขาน่ังประจําโตะที่จองไวหรือเลือกแลว ใหพนักงานเสิรฟบริการนํ้าใหลูกคา 
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพแตละชนิดที่เตรียมไวบริการลูกคาในการ
ใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพ พนักงานในหองอาหารตองมีความรูความ เขาใจ เกี่ยวกับอาหารและ
คุณประโยชน สามารถแนะนํารายการอาหาร อีกทั้งยังตองทราบถึงวัตถุดิบที่นํามาใชประกอบอาหาร
ในแตละรายการ เพื่อคุณภาพในการบริการ อีกทั้งตองคํานึงถึงความสะอาด สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูบริโภคเพื่อนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวตักรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนคต ข้ันตอนหลังใชบริการ 
 

 
 
เร่ิมตน/ส้ินสุด                  การปฏิบัติงาน             ขอมูลและ                   การพจิารณา                 แบบฟอรม                  ทิศทางการไหล                  ความตอเนือ่ง                   ทิศทางการไหล                 ฐานขอมูล                  รายงาน/สรุป 
                                                              การแสดงผล                                                                                                                       ของกิจกรรม                       ไป-กลับ 

ข้ันตอน/กระบวนการ ฝายขาย 
(Sales department) 

ฝายตอนรับสวนหนา 
(Front office department) 

ฝายหองพัก 
(House keeping) 

ฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food & Beverage) 

หลังใชบริการ 
(Departure) 

    

ภาพที่ 31 แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนคต  ข้ันหลังใชบริการ 

Check - Out 

ตรวจเช็คและสรุปความ
เรียบรอยของหองพัก 

ใหบริการชวยเหลือสัมภาระ
และสอบถามความพึงพอใจ 

จัดเตรียมทําความสะอาด
หองพักสําหรับใหบริการลูกคา

รายใหม 

สรุปขอมูลความพึง
พอใจ 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

นําขอมูลเขาที่ประชุมเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง 
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 จากภาพที ่  31 ผูวิจัยสามารถอธิบายระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ไดดังน้ี 
 เริ่มตนจากฝายขายและการตลาด (Sales & Marketing Department) ดําเนินงานโดย
การติดตอชักจูงและใหบริการแกตัวแทนการนําเที่ยว กลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหมาใชบริการหองพัก 
อาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงสถานที่และบริการทุกชนิดของโรงแรม อาทิเชนการขายกลุมบริษัทนําเที่ยว 
(Travel Agents) การขายกลุมคณะและหนวยงาน (Corporates)  การขายกลุมจัดเลีย้ง ประชุมและ
สัมนา (Banquet & Convention) เมื่อลูกคากลุมตางๆ ตอบรับทําการจองหองพักและบริการอื่นๆ 
ของโรงแรมแลวฝายขายและการตลาดจะสงขอมลูประสานไปยัง ฝายตอนรับสวนหนา (Front Office 
Department)   ซึ่งมีหนาที่ใหบริการตอนรับลูกคา จัดการกระเปาและสัมภาระ ชวยเหลือในการ
ลงทะเบียนเขาพัก มอบกุญแจหองพัก นําสงจดหมายและพัสดุไปรษณีย ตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ในโรงแรม รวมไปถึงพื้นที่ใกลเคียง และทําหนาที่เรื่องการคืนหองพัก งานสวนของพนักงานเก็บ
เงินและผูตรวจสอบบัญชีรอบดึก  ฝายตอนรับสวนหนา อีกทั้งยังมีการประสานงานไปที่ฝายหองพัก 
(Housekeeping Department)  เพื่อทําหนาที่ ในการทําความสะอาดดูแลประจําวันในพื้นที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการลูกคาที่คาดวาจะเขามาใชบริการซึ่งตองมี 
การฝกอบรมบุคลากรในแผนกแมบาน การเบิกและควบคุมวัสดุอุปกรณที่จําเปน งานเอกสาร
เกี่ยวกับตารางการทํางานและรายงานตางๆ นอกจากน้ีฝายอาหารและเครื่องด่ืม (Food & Beverage 
Department) ยังมหีนาที่ในการจัดเตรียม กํากับดูแลประสานงานเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ควบคุม
การปฏิบัติงานครัว จัดทําตารางการทํางานประจําวัน รับผิดชอบอาหารและเครื่องด่ืม งานบริการ
หองอาหาร คลับและบารของโรงแรม รวมถึงหองโถงสําหรับพักผอน ดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมในงานจัดเลี้ยง งานสังคมหรือพิธีการตางๆที่จัดข้ึนนอกโรงแรม ใหบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมถึงหองพัก ประกอบดวยพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดังน้ี พนักงานครัว (Kitchen) พนักงาน
บริการหองอาหาร (Restaurant) พนักงานใหบริการสวนงานจัดเลี้ยง (Banquet) พนักงานใหบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมถึงหองพัก (Room Service) 
 จากระบบปฏิบัติงานของโรงแรมที่พัฒนาข้ึนจากภาพที่ 17 – 31 จะพบวามีฝายงานขาย 
โฆษณาและประชาสัมพันธ ฝายตอนรับสวนหนา ฝายหองพัก และฝายอาหารและเครื่องด่ืม นําไปสู
การดําเนินงานเพื่อหาระบบการจดักิจกรรมและแผนงานในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่จัด
ข้ึนโดยโรงแรมไดดังภาพภาพแสดงเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตามตารางที่ 13-16 ดังน้ี 
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ตารางที่ 13 แผนภาพเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตฝายขาย 

การปฏิบัติงาน กิจกรรม ปจจุบัน หลงั
ปรับปรงุ 

ลดลง 

บันทึกโดยฝายขาย เริ่มตน/สิ้นสุด 
ปฏิบัติงาน 
พิจารณา 
ลาชา/รอคอย 
รายงาน/สรุป       

10 
15 
30 
10 
30 

  

รวม 1 ชม. 35 นาที 95   
คําอธิบาย เวลา 

(นาที) 
สัญลักษณ หมายเหตุ 

    
 

ทําแผนรายการโฆษณา
ประชาสมัพันธผลิตภัณฑสินคาและ
บริการเชิงสุขภาพ 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 และ 2 

จัดทําใบเสนอราคาแพ็คเกจและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของ
โรงแรม 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 และ 2 

จัดทําโปรแกรม แพ็คเกจสินคาและ
บริการดานสุขภาพของโรงแรม 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 และ 2 

นําเสนอขายสินคาและบริการเชิง
สุขภาพตอลูกคากลุมเปาหมาย 

30     
 

 

เลี้ยงรับรองกลุมลกูคาที่มาใช
บริการเชิงสุขภาพ 

30     
 

 

บันทึกภาพเหตุการณที่เกิดข้ึนใน
โรงแรม และภาพบุคคลสําคัญที่มา
ใชบริการเชิงสุขภาพ 

15     
 

 

นําขอมูลเขาทีป่ระชุมเพือ่วางแผน
พัฒนาและปรบัปรุงบรกิารเชิง
สุขภาพ 

15 
 

   
 

 

เก็บรวบรวมขอมูล ขาว รูปถาย 
และกิจกรรมทางดานการ
ประชาสมัพันธ 

10      
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 จากตารางที่ 13 พบวา เสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตของฝายขาย  ในระบบการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบรับตอบรกิารเชิงสุขภาพ ฝายขายไดมีการพัฒนาการปฏิบัติงานดวยการใชความคิด

สรางสรรคเขามาใชในระบบการปฏิบัติงาน เชน การจัดทําแผนรายการโฆษณาประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑสินคาและบริการเชิงสุขภาพ มีการจัดทําใบเสนอราคา แพ็คเกจและกิจกรรมตางๆเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ มีการวางแผนจัดทํารายการสงเสริมสุขภาพ จัดใหมีแพ็คเกจสินคาและบริการดาน

สุขภาพของโรงแรม เชน การปนจักรยาน การว่ิงเทลล (การว่ิงข้ึนเขา) การจัดคอรสโยคะ การเดินเขา 

ฟตเนสหรือยิม ในสวนของด้ังเดิมคือการนวดประคบดวยสมนุไพร เปนตน นอกจากน้ียังมีการนําเสนอ

ขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพตอลูกคาดวยการใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีนําเสนอตอลูกคา

กลุมเปาหมาย เชน กลุมลูกคาผูหญิงที่รักสุขภาพ และกลุมลูกคาที่รักสุขภาพทั่วไป ซึ่งทําผานสื่อ

อิเลคโทรนิกสเพื่อใหลูกคามีการรับรูกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของโรงแรม เปนตน นอกจากนี้มี

การเลี้ยงรับรองกลุมลกูคาทีม่าใชบริการเชิงสุขภาพ บันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

โรงแรม รวมไปถึงภาพบุคคลสําคัญที่มาใชบริการเชิงสุขภาพ เพื่อนําขอมูลเขาที่ประชุม ใชในการ

วางแผน พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการเชิงสุขภาพตอไป อีกทั้งมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร 

รูปถาย และกิจกรรมทางดานการประชาสัมพันธ เพื่อพัฒนากลยุทธในการดําเนินงานของฝายขาย

เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและสอดรับการแผนยุทธศาสตรที่ 1 และยุทธศาสตรที่ 2 ในการ

ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 

 จะเห็นไดวากระบวนการปฏิบัติงานของฝายขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ มีการ

สงเสริมบุคลากรใหเกดิความคิดสรางสรรคในการออกแบบรายการสนิคาและบริการ การนํานวัตกรรม

ดานกระบวนการและดานเทคโนโลยีเขามาใชในระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายขาย เปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันการใหบริการเชิงสุขภาพซึ่งสอดรับ

กับยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยในแผนยุทธศาสตรที่ 1 และยุทธศาสตรที่  2 อีกทั้งยังเปนพัฒนา

ระบบปฏิบัติงานดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตอีก

ตอไปดวย 
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ตารางที่ 14  แผนภาพเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
ฝายตอนรับสวนหนา 

การปฏิบัติงาน กิจกรรม ปจจุบัน หลงั
ปรับปรงุ 

ลดลง 

บันทึกโดยฝายตอนรับสวนหนา เริ่มตน/สิ้นสุด 
ปฏิบัติงาน 
พิจารณา 
ลาชา/รอคอย 
รายงาน/สรุป       

10 
15 
30 
10 
15 

  

รวม 1 ชม. 20 นาที 80   
คําอธิบาย เวลา 

(นาที) 
สัญลักษณ หมายเหตุ 

    
 

รับจองหองพักพรอมเสนอขาย
สินคาและบริการเชิงสุขภาพ 

10  
   

 
ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

เก็บขอมูลและทํารายการสรปุผูเขา
พักที่ทําการจองเพื่อใชบรกิารเชิง
สุขภาพ 

10  
 

   

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

จัดเตรียมรายการสําหรับผู
ลงทะเบียนเขาพักที่ใชบริการเชิง
สุขภาพ 

30     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

จัดเตรียมกําลังคนเพือ่ความ
คลองแคลวรวดเร็วสําหรบั
ใหบรกิารลูกคาเชิงสุขภาพ 

10     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

เตรียมพรอมใหคําปรึกษาหากมีขอ
สงสัย หรือใหคําแนะนําในการใช
บริการสุขภาพทีโ่รงแรมใหบริการ 

30     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

ใหบรกิารชวยเหลือสัมภาระและ
การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆที่
ใหบรกิารสงเสริมสุขภาพ 

15     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

ใหบรกิารชวยเหลือขอมูลและ
บริการสุขภาพดานตางๆ 

10 
 

   
 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
ลูกคาที่มารับบรกิารสุขภาพ 

5      
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  จากตารางที่ 14 พบวา เสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตฝายตอนรับสวนหนา (Front 

Office Department) ในระบบการปฏิบัติงานฝายตอนรับสวนหนา มีการนํานวัตกรรม การเพิ่ม

สมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิงสุขภาพเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน ในสวน

ของการรับจองหองพักพนักงานรับจองหองพัก (Reservation) ตองมีความพรอมในการนําเสนอขาย

สินคาและบริการเชิงสุขภาพที่มีการประสานงานกับฝายงานขายที่ไดออกแบบการจัดรายการขาย

สินคาบริการและทําแพ็คเกจการใหบริการเชิงสขุภาพไวเบื้องตนแลว มีการใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีมา

ใชในระบบการจัดเก็บขอมูลและทํารายการสรุปผูเขาพักที่ทําการจองเพื่อใชบริการเชิงสุขภาพ เพื่อสง

ตอไปที่พนักงานรับลงทะเบียนเขาพัก (Reception) จัดเตรียมรายการสําหรับผูลงทะเบียนเขาพักที่ใช

บริการเชิงสุขภาพ นําเทคโนโลยีอุปกรณที่ทนัสมัยเครื่องตรวจวัดมวลรางกาย บริการสอบถามสุขภาพ

กอนเขาพัก เพื่อแนะนําบริการเสริม เชนการออกกําลังกายที่เหมาะสมตอลูกคาแตละคน อาหารที่

เหมาะสมและไมเหมาะสมกับลูกคาคนน้ันๆ เปนตน อีกทั้งมีการจัดการเชิงสุภาพในการเตรียม

กําลังคนสําหรับใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพ พรอมทั้งเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรไปสูองคการ 

แหงการเรียนรู ในการเพิ่มสมรรถนะการใฝเรียนใฝรูหาขอมูลตางๆเพื่อเตรียมความพรอมในการให

คําปรึกษาหากลูกคาที่มีขอสงสัย หรือใหคําแนะนําในการใชบริการสุขภาพของโรงแรม นอกจากน้ีมี

การใหบริการชวยเหลือสัมภาระขณะที่ลูกคามาถึงและเดินทางไปยังสถานที่ตางๆที่ใหบริการสุขภาพ 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่มารับบริการสุขภาพเพื่อเปนขอมูลสําหรับใหบริการ

ในครั้งตอไปที่ลูกคากลับมาใชบริการและติดตามผล การปฏิบัติงานสอดรับกับแผนยุทธศาตรที่ 2 และ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 

 จะเห็นไดวากระบวนการปฏิบัติงานของฝายตอนรับสวนหนา มีการนํานวัตกรรมดาน
กระบวนการและดานเทคโนโลยี การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิง
สุขภาพเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมกําลังคนเพื่อความคลองแคลวรวดเร็วสําหรับ
ใหบริการลูกคาเชิงสขุภาพ เตรียมพรอมใหคําปรกึษาหากมีขอสงสัย หรือใหคําแนะนําในการใชบริการ
สุขภาพที่โรงแรมใหบริการ สอดรับกับแผนยุทธศาตรที่ 2 และ ยุทธศาสตรที่ 3 ในการยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 
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ตารางที่ 15  แผนภาพเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตฝายหองพัก 

การปฏิบัติงาน กิจกรรม ปจจุบัน หลงัปรับปรุง ลดลง 
บันทึกโดยฝายหองพัก เริ่มตน/สิ้นสุด 

ปฏิบัติงาน 
พิจารณา 
ลาชา/รอคอย 
รายงาน/สรุป       

15 
30 
30 
10 
5 

  

รวม 1 ชม. 30 นาที 90   
คําอธิบาย เวลา 

(นาที) 
สัญลักษณ หมายเหตุ 

     

จัดเตรียมอุปกรณตางๆในหองพัก 
และพื้นที่ในสวนตางๆของโรงแรม
ที่ใหบริการเชิงสุขภาพ 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

จัดเตรียมสถานที่แสงสวาง 
อุณหภูมิใหมีความพรอมเพื่อ
ใหบรกิารลูกคาเชิงสุขภาพ 

5     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

จัดเตรียมมินิบารและอาหารวางใน
หองพกัสําหรบับริการลูกคาทีม่ารบั
บริการเพือ่สุขภาพ 

5     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใช ผาปู
เตียง ปลอกหมอน ผาหม 
ผาเช็ดตัว 

30     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

จัดเตรียมทําความสะอาดผาและ
อุปกรณเครื่องใชสําหรับใหบริการ
ลูกคาเชิงสุขภาพในหองอาหาร 

30     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

ตรวจเช็คความเรียบรอยกอนลูกคา
ออกจากโรงแรมเพื่อเตรียมความ
พรอมใหบริการสุขภาพแกลกูคา
ทานใหม 

5 

 

    

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

จัดเกบ็ขอมลูลกูคาที่มารบับริการ
เชิงสุขภาพอยางเปนระบบ 

5     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 

 
  จากตารางที่ 15 พบวาเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ในระบบการปฏิบัติงานฝาย
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หองพัก (Housekeeping Department)  มีการนําความคิดสรางสรรค การมีนวัตกรรม การเพิ่ม

สมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิงสุขภาพเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน มีการ

จัดการเชิงสุขภาพในดานสถานทีเ่ตรียมอุปกรณตางๆในหองพัก และพื้นที่ในสวนอื่นๆ ของโรงแรมที่

ใหบริการเชิงสุขภาพทั้งในสวนของหองพัก พื้นที่สวนบริเวณโดยรอบในการใหบริการเชิงสุขภาพ 

จัดเตรียมสถานทีใ่นดานของแสงสวาง อุณหภูมิใหมีความพรอมในการใหบรกิารกับลกูคาเชิงสุขภาพ มี

การจัดเตรียมมินิบารและอาหารวางในหองพักสําหรับบริการลูกคาที่มารับบริการเพื่อสุขภาพ มีการ

จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชตางๆ ในหองพัก เชน ผาปูเตียง ปลอกหมอน ผาหม ผาเช็ดตัว ที่กันไรฝุน

โดยอุปกรณเครื่องใชเปนการรองรับเพื่อใหบริการใหในการสงเสริมสุขภาพ มีการจัดเตรียมทําความ

สะอาดผาและอุปกรณเครื่องใชตางๆ เชน ผาปูโตะ ผาเช็ดปาก สําหรับใหบริการลูกคาเชิงสุขภาพใน

หองอาหาร เปนตน รวมไปถึงพนักงานแมบานมีการตรวจเช็คความเรียบรอยตางๆ ในหองพัก กอนที่

ลูกคาจะทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทําความสะอาด และจัดเตรียม

อุปกรณเพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับเพื่อใหบริการสุขภาพแกลูกคาทานใหม นอกจากน้ี

ฝายหองพักยังตองมีการสงเสรมิใหบุคลากรมคีวามคิดสรางสรรคในดานการจดัสถานที่ใหสวยงาม เชน

การนําดอกไมมาประดับตกแตงสถานที่ตองคํานึงถึงกลิ่นและความสดช่ืนเมื่อผูรับบริการไดกลิ่น         

ไมทําลายสุขภาพกายและสุขภาพจิต เปนตน อีกทั้งยังตองมีการเก็บขอมูลลูกคาที่มารับบริการเชิง

สุขภาพเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดเตรียมและใหบริการลูกคาที่จะกลับมาใชบริการของโรงแรมใน

อนาคตในครั้งตอไป ทั้งน้ีกระบวนการปฏิบัติงานฝายหองพักสอดรับกับแผนยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 

ในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 จะเห็นไดวากระบวนการปฏิบัติงานของฝายหองพัก มีการนําความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิงสุขภาพเขามาใชในระบบปฏิบัติงาน 

มีการจัดการเชิงสุขภาพในการเตรียมอุปกรณตางๆในหองพัก และพื้นที่ในสวนอื่นของโรงแรมที่จัดให

มีการบริการเชิงสุขภาพ จัดเตรียมแสงสวาง อุณหภูมิใหมีความเหมาะสม จัดเตรียมมินิบารและอาหารวาง

ในหองพักสําหรับบริการลูกคาที่มารับบริการเพื่อสุขภาพ อุปกรณเครื่องใช ผาปูเตียง ปลอกหมอน ผาหม 

ผาเช็ดตัวที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน สอดรับกับแผนยุทธศาตรที่ 2 และ ยุทธศาสตรที่ 3 

ในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 
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ตารางที่ 16 แผนภาพเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

การปฏิบัติงาน กิจกรรม ปจจุบัน หลงั
ปรับปรงุ 

ลดลง 

บันทึกโดยฝายอาหารและเครื่องด่ืม เริ่มตน/สิ้นสุด 
ปฏิบัติงาน 
พิจารณา 
ลาชา/รอคอย 
รายงาน/สรุป       

15 
15 
30 
10 
15 

  

รวม 1 ชม. 25 นาที 85   
คําอธิบาย เวลา 

(นาที) 
สัญลักษณ หมายเหตุ 

     

จัดทํารายการอาหารเพื่อ
เตรียมพรอมสําหรบัใหบริการเชิง
สุขภาพ 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

จัดทํารายการเครื่องด่ืมที่ไดจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
ใหประโยชนเพื่อใหบริการสุขภาพ
แกลูกคาที่มาใชบริการ 

20  

 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใหบริการ
ลูกคาที่มารับบรกิารเชิงสุขภาพ 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

จัดทําโปรแกรมเพื่อสงเสรมิการ
ขายอาหารและเครือ่งเพื่อสุขภาพ 

30  
 

  
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

ใหคําแนะนําถึงประโยชนและ
คุณคาทางโภชนาแกลูกคาที่มารบั
บริการสุขภาพไดอยางถูกตอง 

10 
 

   
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

เก็บขอมูลของลูกคาที่รบับริการเชิง
สุขภาพเพื่อเปนขอมลูสําหรับ
ใหบรกิารในครัง้ตอไป 

5     
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

 

   จากตารางที่ 16 พบวาเสนทางกระบวนการในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ในระบบการ
ปฏิบัติงานของฝายอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Department) มีการนําความคิด
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สรางสรรค การมีนวัตกรรม การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู และการจัดการเชิงสุขภาพ
เขามาใชในระบบปฏิบัติงาน เชน การใชความคิดสรางสรรคในการจัดทํารายการอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อเตรียมพรอมสาํหรับใหบรกิารเชิงสุขภาพซึ่งพอครัว (Chef) มีการใชความคิดสรางสรรคเขามาเพื่อ
ออกแบบรายการอาหารที่ใหประโยชนและมีความเหมาะสมกับลูกคาแตละคนที่มาใชบริการ มีการ
จัดทํารายการเครื่องด่ืมที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ปลอดสารพิษ มีการคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
คัดเลือกจัดเตรียมวัตถุดิบที่มีความแปลกใหมและใหประโยชนในการสงเสริมใหลูกคาผูมารับบริการ 
ไดสุขภาพที่ดีกลับไป เปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการลูกคาที่มารับบริการเชิงสุขภาพ 
นอกจากน้ียังมีการจัดทาํโปรแกรมเพื่อสงเสริมการขายอาหารและเครื่องด่ืม อีกทั้งมีการเพิ่มสมรรถนะ
ไปสูองคการแหงการเรียนรู บุคลากรมีการใฝเรียนรูในการเตรียมความพรอมในดานความรูของเมนู
และวัตถุดิบที่นํามาใชประกอบอาหาร สามารถใหคําแนะนําถึงประโยชนและคุณคาทางโภชนาของ
อาหารแตละรายการใหกับลูกคาที่มารับบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง รวมไปถึงมีการจัดการเชิง
สุขภาพ ใหคําแนะนําถึงประโยชนและคุณคาทางโภชนาแกลูกคาที่มารับบรกิารสุขภาพไดอยางถูกตอง 
เก็บขอมูลของลูกคาที่รับบริการเชิงสุขภาพเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับใหบริการในครั้งตอไป ซึ่งสอดรับ
กับแผนยุทธศาสตรที่ 2 ในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 จะเห็นไดวากระบวนการปฏิบัติงานของฝายอาหารและเครื่องด่ืม มีการนําความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรยีนรู และการจัดการเชิงสุขภาพเขามา

ใชในระบบปฏิบัติงาน จัดทํารายการอาหารและเครื่องด่ืมที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ปลอดสารพิษ

ใหประโยชนเพื่อใหบริการสุขภาพแกลูกคาที่มาใชบริการ มีการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการ

เรียนรูสามารถใหคําแนะนําถึงประโยชนและคุณคาทางโภชนาแกลูกคาที่มารับบริการสุขภาพไดอยาง

ถูกตอง สอดรับกับแผนยุทธศาตรที่ 2 และ ยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน

อนาคตตอไป 

 
ขั้นตอนท่ี  3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพ่ือยกระดับการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพในอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 3.1 การประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบท่ี 3 รวมกับประยุกต
วิธ ีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa)   
 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต โดยการสังเคราะหรางองคประกอบระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต นําไปศึกษาวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 3 
จากการตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 ทาน รอบที่ 1 และนําผลการการตอบแบบสอบถามจาก
ผูเช่ียวชาญรอบที่ 2 มาพัฒนารางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นํากลับไปสอบถามผูเช่ียวชาญทั้ง 17 ในรอบที่ 3 โดยประยุกตจากโคเฮน 
นําไปสังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ จนไดเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคต ซึ่งประกอบดวยดังน้ี 
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  การประเมินการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยการหาคาความเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 17 คน โดยใชหลัก
คาสัมประสิทธ์ิแคปปา ของโคเฮน แคปปา โดยคาสูงที่สุดเปนไปได คือ 0.62 หมายถึงทุกฝายเห็น
ตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพองตองกัน ซึ่งใชในการตรวจสอบความสอดคลอง (Consistency) 
เชิงเน้ือหาโดยใชเทคนิคการหาคาสัมประสิทธ์ิแคปปา ของโคเฮน แคปปา ซึ่งเปนการใชวัดความเห็น
พองตองกันสําหรับขอมูลที่ไดจากการวัดเชิงจําแนกประเภท โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไปให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวางองคประกอบกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และความเหมาะสมของภาษาที่ใช รวมถึงการตรวจสอบความสอดคลองตาม
เทคนิคโคเฮน แคปปา 
 โดยมีสมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีคาสถิติที่อธิบายคือ 
 P(A) = คาสัดสวนที ่K Raters ที่มีความเห็นสอดคลองกัน  
 P(E) = คาสัดสวนที ่K Raters ที่มีความสอดคลองกันโดยบงัเอิญ (By Vhance)  
 K = 1 ถามีความสอดคลองอยางสมบูรณ  
 K = 0 ถามีความเห็นไมสอดคลองกัน (No Agreement among the raters)  
 โดยมีหลักการจีความของหลกัสถิติคือ (Viera & Garrett, 2005)  
 <0 = ไมสอดคลอง    0.41-0.60 = สอดคลองปานกลาง  
 0.01-0.20 = สอดคลองนอยมาก  0.61-0.80 = สอดคลองมาก  
 0.21-0.40 = สอดคลองนอย   0.81-0.99 = สอดคลองมากที่สุด 
 โดยมีระดับของความสอดคลองของขอคําถามทีร่ะดับ 1-5 คือ  
 ระดับ 5 มีความสอดคลองมากทีสุ่ด   
 ระดับ 4 มาก  
 ระดับ 3 ปานกลาง     
 ระดับ 2 นอย  
 ระดับ 1 นอยที่สุด  
 โดยมีสถิติเรียงลําดับขอ โดยสามารถสรุปคาสถิติไดดังตาราง โคเฮน แคปปา 
Cohen’s Kappa 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห โคเฮน แคปปา Cohen’s Kappa 

องคประกอบ 
ระดับของความสอดคลอง 

Zj 
5 4 3 2 1 

การสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค 16 1 - - - 0.71 

มีการตอบสนองคลองแคลวรวดเร็วเพ่ือ
ใหบริการลูกคาเชิงสขุภาพ 

16 1 - - - 0.71 

มีความคดิยดืหยุนในการปรับเปลีย่น
ตอบสนองเพ่ือใหบริการลูกคาเชงิสุขภาพ 

16 1 - - - 0.71 

มีความคดิริเร่ิมสรางสรรคเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑในการใหบริการลูกคาเชงิ
สุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

มีความคดิละเอียดละออในการปฏิบตัิงาน 
คัดเลือกผลิตภัณฑบริการท่ีสงเสริมสุขภาพ 

15 2 - - - 0.68 

การมีนวัตกรรม 17 - - - - 1.00 

มีนวัตกรรมดานผลติภัณฑท่ีเกิดจากความรู
ความคดิเชงิสรางสรรคเพ่ือใหบริการเชงิ
สุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

มีนวัตกรรมดานการบริหารระบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงเสริมความคดิ
สรางสรรคในการใหบริการสุขภาพ 

14 3 - - - 0.65 

มีนวัตกรรมดานกระบวนการปฏิบตัิงานท่ี
ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการเชงิสุขภาพ 

15 1 1 - - 0.68 

มีนวัตกรรมดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
ควบคุมมาตรฐาน พัฒนาผลติภัณฑและ
ใหบริการเชงิสุขภาพ 

15 2 - - - 0.66 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห โคเฮน แคปปา (ตอ) 

องคประกอบ 
ระดับของความสอดคลอง 

Zj 
5 4 3 2 1 

การเพ่ิมสมรรถนะไปสูองคการแหงการ
เรียนรู 

16 1 - - - 0.71 

บุคลากรใฝเรียนใฝรู มีการเตรียมความ
พรอมดานขอมูลเพื่อใหคําแนะนําตอลูกคา
เชิงสุขภาพ 

16 1 - - - 0.71 

มีการจัดเก็บชุดความรูและขอมูลสําหรับ
ใหบริการเชิงสุขภาพอยางเปนระบบ 

15 2 - - - 0.68 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรใน
องคกรในการใหบริการเชิงสุขภาพ  

16 1 - - - 0.71 

มีการเรียนรูรวมกันเปนทีมในการ
ประสานงานกันระหวางฝายเพื่อใหบริการ
เชิงสุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

มีการคิดอยางเปนระบบ เพื่อบูรณาการ
ความรูมาใชในการใหบริการเชิงสุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

การจัดการเชงิสุขภาพ 17 - - - - 1.00 

มีการจัดเตรียมสถานที่ ผลิตภัณฑและ
อุปกรณตางๆ เพื่อรองรับสําหรับใหบริการ
เชิงสุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

มีการบริการเชิงสุขภาพดานตางๆที่ได
มาตรฐานในการใหบริการเชิงสุขภาพ 

17 - - - - 1.00 

มีการบริหารจัดการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

16 1 - - - 0.71 

มีการคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนาบุคลากรที่
ใหบริการเชิงสุขภาพ 

15 2 - - - 0.68 

มีการจัดเตรียม การเก็บวัสดุอุปกรณ 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑในการใหบริการเชิง
สุขภาพถูกสุขอนามัยและความปลอดภัย 

17 - - - - 1.00 

ผูประกอบการเชิงสุขภาพมีการกํากับดูแล
กิจการภายใตมาตรฐานและเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด 

16 1 - - - 0.71 

รวมคะแนน 24 4 1 0 0 0.82 

Pi 0.4713 0.52143 0.00714 0 0 0.49 
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 จากสมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีคาสถิติที่อธิบายคือ  
 Pa = คาสัดสวนที ่K Raters ที่มีความเห็นสอดคลองกัน  

 Pa = 0.82  
 Pe = คาสัดสวนที ่K Raters ที่มีความสอดคลองกันโดยบงัเอิญ (By Vhance)  
 Pe = 0.49  
 เขาสมการคํานวณ    
 KE = Pa – Pe/ 1-Pe  

 KE = 0.82 – 0.49/ 1- 0.49  
 KE = 0.33/ 0.51  
 KE = 0.65 
 ผลการศึกษา จากตารางที่ 17 พบวาจากระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ทั้ง 4 องคประกอบหลัก การวิจัยสถิติมี
คาโคเฮน แคปปา Cohen’s Kappa ที่ 0.65 โดยมีระดับความสอดคลองในระดับมาก แสดงวาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 3.2 การสังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 จากการสังเคราะหเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไดดังน้ี 
 องคประกอบหลักที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค จากการสังเคราะหการ
สงเสริมใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค น้ันจะชวยยกระดับการจัดการเชิงสุขภาพมากข้ึน จากการ
ปฏิบัติงานตามปกติ เพราะความคิดสรางสรรคเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่สําคัญของการปฏิบัติงาน
ฝายตางๆ ไมวาจะเปนฝายขาย ฝายตอนรับสวนหนา ฝายหองพัก และฝายอาหารและเครื่องด่ืม ใน
การใหบริการในรูปแบบใหมๆ หรือผลิตผลิตภัณฑสินคาและบริการแบบใหมเกิดข้ึนจากประสบการณ 
หรือปญหาตางๆทีพ่นักงานไดเจอ และนํามาปรับแก ทําใหมีการพัฒนาการบริการใหดีข้ึน การสงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว ฝายตอนรับสวน
หนาสามารถตอบสนองตอลูกคาดวยความรวดเร็ว กระตือรือลนและมั่นใจในการใหบริการ สงผลดีใน
เรื่องของการตัดสินใจฉับไวอาจจะแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทวงที นําเสนอการจัดการเชิง
สุขภาพกับลูกคาอยางหลากหลายวิธี ความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดไมยึดติดวิธีการคิดแบบเดิมๆ แตตองอยูภายใตบริการที่ดี และมีความถูกตอง
สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีความคิดสรางสรรคจะสามารถแกไขปญหาไดดี 
ไมยึดติดวิธีการคิดแบบเดิมๆ อีกทั้งยังตองอยูภายใตการบริการที่ดี มีมาตรฐานและมีความถูกตอง 
ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มเปนความสามารถในการคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด
เดิมๆ อาจจะเปนการนําความรูที่มีอยูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหม ความคิดริเริ่ม
อาจเกิดเปนความคิดครั้งแรกข้ึนมาโดยที่วิธีการน้ันอาจยังไมมีคนเคยทํามากอน เพื่อใหเปนประโยชน
ในการบริการลูกคาเชิงสุขภาพ เชน ฝายอาหารและเครื่องด่ืมมีการคิดเมนูอาหารใหมข้ึนมาแตเปน
อาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ หรืออาจอยูในรูปแบบของกระบวนการต้ังแตการวางแผนการปฏิบติั
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ของฝายบริหาร เชน การกําหนดรูปแบบการใหบริการแบบใหม เพื่ออํานวยความความสะดวกใหกับ
ลูกคาที่มาใชบริการเชิงสุขภาพ ความคิดริเริ่มควรเขาไปอยูในทุกจุดบริการของโรงแรม ไมวาจะเปน
การรับจองหัองพัก ในหองพักลูกคา หรือแมแตในหองอาหาร ตองหาสิ่งใหมๆมาคอยใหบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการมีสุขภาพดีของลูกคา อยางเชนพวก วัตถุดิบใหมๆ กลิ่นใหมๆ เพื่อสราง
ความประทับใจและความแตกตางใหลูกคาเกิดความประทับใจในบริการของโรงแรม บอกตอและ
กลับมาใชซ้ํา ความคิดสรางสรรคดานความคิดละเอียดละออเปนการปรับมุมมองเกา ดวยมุมมองใหม
หรือมองแบบนอกกรอบ มีความคิดตามแบบแผนความคิดที่ไดทบทวนแลวจึงลงมือปฏิบัติ จากการ
สังเคราะหความคิดสรางสรรคสามารถสรางความเชื่อมั่น ในการที่สามารถแกไขปญหาโดยผาน
กระบวนคิด ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดข้ึน ชวยยกระดับความสามารถในการใหบริการแกลูกคาเชิง
สุขภาพได มีการปรับมุมมองเรื่องเกา ดวยมุมมองใหมหรือมองแบบนอกกรอบ มีความคิดละเอียด
ทบทวน ความคิดทีคิ่ดเริ่มตนอยางดีแลวจึงลงมือปฏิบัติตามแบบแผนความคิดที่ไดทบทวนสามารถ
นําไปสูการพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไดตอไป 
 องคประกอบหลักที่ 2 การมีนวัตกรรม มีความสําคัญเปนกระบวนการที่นําความรู ทักษะ
และความคิดริเริ่มสรางสรรคมาผสมผสานกับความสามารถทางดานการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการโรงแรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ในการสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันหรือการ
นําเสนอรูปแบบการจัดการเชิงสุขภาพใหมๆ  มุงเนนที่การสรางประโยชนและตอบสนองความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาเชิงสุขภาพเปนหลัก ไมวาจะเปนการมอบประโยชนทางดานการประหยัดเวลา การเพิ่ม
ความสะดวกสบาย รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพที่สูงข้ึน การมีนวัตกรรมสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ไมเพียงแตจะนํามาซึ่งความเหนือกวาและแตกตางในดานของผลิตภัณฑ
และการบริการดวยรูปแบบใหมๆ เทาน้ัน แตยังเปนการสรางตําแหนงทางการตลาดที่แข็งแกรงให
เกิดข้ึน อีกทั้งยังจะเปนการสรางการดําเนินธุรกิจแบบใหมๆ ที่เต็มไปดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการเกิดข้ึนเพื่อและผลิตภัณฑเชิงสุขภาพเพื่อบริการลูกคา ควรมีผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
ใหบริการ ใหบริการดวยวัสดุธรรมชาติมากกวาสารเคมี ไมเกิดผลขางเคียงในการใชผลิตภัณฑ อีกทั้ง
ผลิตภัณฑที่ใหบริการตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม นวัตกรรมผลิตภัณฑใหบริการใน
ฝายหองพัก อยางเชน ในหองนํ้าระบบนํ้ารอน นํ้าอุน หรือที่นอนไรฝุน มานปรับแสง ระบบดักฝุน 
เพิ่มเบาะเสริมหรือเบาะนั่งยาว ถังขยะออกแบบใหใชงานโดยไมตองกมตัวลง ระบบเปดปดไฟ
อัตโนมัติ ผลิตภัณฑเปนตราสินคาไทย ตราของโรงแรม (Thai Brand) พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสม
กับการใหบริการในสปากลิ่นนํ้าแร (ผง) ใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีเขามาชวยสรางสรรคผลิตภัณฑ
สําหรับใหบริการลูกคา  อีกทั้งฝายใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมมีการคิดคนนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร 
เชน การนําเถาวัลยเปรียง ซึ่งมีแมกนีเซียมมากมาใชในการประกอบอาหาร แตทั้งน้ีตองเหมาะสมกับ
ลูกคาแตละคนดวย เพราะขอจํากัดของลูกคามีความแตกตางกันจึงตองระมัดระวังในการใหบริการ
เพื่อไมเกิดผลกระทบกับลูกคา คํานึงถึงความสุขกายสบายใจของลูกคาเปนหลัก ตองมีการคิดคน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ เชน การทําเรกิ เปนการสงตอพลัง (Energy) ชวยทางดานจิตใจ การใช Gems 
stone ฟนฟูทั้งรางกายและจิตใจ ลวนเปนนวัตกรรมในการใหบริการที่คิดคนข้ึนมาใหมเพื่อเปนการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต นอกจากน้ีนวัตกรรมดานการบริหารนวัตกรรมดาน
กระบวนการ และการบริหารองคการ (Process and Organization Administration Innovation) 
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ไดแก การออกแบบโครงสรางองคกร และกระบวนการภายในใหม การจัดต้ังหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษเพื่อใหสามารถทําหนาทีใ่นการบรกิารไดอยางมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน การพัฒนาแนวทางการบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตองนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อความถูกตองแมนยําในการ
ใหบริการ อีกทั้งยังเปนฐานขอมูลในการวางแผนการบริหารงาน ในเรื่องของ Process Innovation 
นวัตกรรมทางดานกระบวนการ เปนการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงานตางๆ เพื่อให
พนักงานทํางานไดดวยความสะดวกราบรื่น และทําใหลูกคารูสึกวากระบวนการจัดการเชิงสุขภาพน้ัน
ไมติดขัด การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน grid report ของโรงแรมจะโชววาแตละ
แผนกใครจะเปนผูรับผิดชอบปญหาที่เกิดข้ึน หากมีผูรับผิดชอบก็ใหรายงานเขา grid report ทําให
ผูปฏิบัติงาน และหัวหนาทราบโดยทั่วกัน มีการนําเทคโนโลยีใหมที่เรียกวาท็อปบ็อกซ (Top box) 
เปนการตอบความพึงพอใจแบบออนไลน (Satisfaction Online) เขามาประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลังจากที่ลูกคาเขารับบริการกับทางโรงแรมเพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 องคประกอบหลักที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู จากการสังเคราะห
การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ทุกฝายในระบบปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการใฝเรียนใฝรู มีความตั้งใจ ความพยายามเรียนรู 
แสวงหาเรียนรูอีกทั้งยังนําไปแลกเปลี่ยนกับผูรวมงานคนอื่นๆได พนักงานฝายตอนรับสวนหนาตองมี
การเตรียมความพรอมในการหาขอมูลที่จะสามารถใหบริการชวยเหลือและแนะนําบริการสุขภาพ
ดานตางๆ สนใจและใฝหาที่จะเรยีนรูสิง่ใหมๆ ในการจัดการเชิงสขุภาพอยูเสมอ มีความปรารถนาที่จะ
เรียนรูเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ของตน มุงสูจุดหมาย และความสําเร็จที่ไดกําหนดไว การพัฒนากรอบแหง
ภูมิปญญา ประกอบดวย แบบแผนความรูที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม มีการจัดเก็บชุดความรูอยาง
เปนระบบเหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม และมีการเผยแพรความรูการจัดการเชิงสุขภาพภายในองคกร 
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูใหและผูรับบริการเชิงสุขภาพ 
ผูบริหารตองจัดใหมีการถายทอดความรูอยางทั่วถึง เรียนรูความผิดพลาดของตนและคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ บริหารในแนวราบ ยืดหยุน และกระจายอํานาจ ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีการ
ควบคุมคุณภาพอยางจริงจัง ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เพื่อแชรประสบการณตางๆ
ระหวางหัวหนางาน ลูกนอง นํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีข้ึนกวาเดิม การเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกในลักษณะกลุมหรือทีมงานเปนเปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดข้ึนเพื่อใหมีการถายทอด
ความรูและประสบการณกันอยางสม่าํเสมอ มีการกระตุนและเสริมพลังของคนในองคกรอยางตอเน่ือง 
และมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอแลกเปลี่ยนเรียนรู แชรประสบการณ สอนงานจากผูที่มีประสบการณ
ในการจัดการเชิงสุขภาพมากกวา ชวยทําใหบริการมีประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึนเพื่อเปนการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 องคประกอบหลกัที่ 4 การจัดการเชิงสขุภาพ การบริการเปนหวัใจที่จะนําไปสูความสาํเรจ็
ทางธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด โดยเฉพาะธุรกิจบริการ หากมีการใหบริการที่ไมดีแลว ก็จะ
เปนการยากที่ธุรกิจจะยืนหยัดตอไดในระยะยาว นอกจากน้ี ธุรกิจที่ใหบริการดวยแลวก็ยอมตอง
พัฒนารูปแบบวิธีการใหบริการลูกคาใหดีอยูอยางตอเน่ือง พบวามีองคประกอบที่สงผลถึงการจัดการ
เชิงสุขภาพประกอบดวย 6 องคประกอบยอย ไดแก ดานสถานที่ ดานบริการเชิงสุขภาพ ดานบริหาร
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จัดการ ดานบุคลากร ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย และดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ  
จากการสังเคราะหสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพควรมีคุณภาพและมาตรฐาน รูปแบบการใหบริการ
สถานที่ควรเปนแบบครบวงจรที่หลากหลายทั้งชีวจิตและฟตเนส ใหการบริการแบบไทยๆ มีเอกลักษณ
ความเปนไทยเฉพาะตามทองถ่ิน ใชผลิตภัณฑของไทย มีบริการดานสุขภาพกายและจิตควบคูกัน ใน
การออกแบบสถานที่เปนการออกแบบการใหบริการหรือเรียกวา Service design ฝายหองพักตอง
คํานึงในเรื่องของเพลง เสียง ไฟ กลิ่น สี (โทนกําแพง) ชุดของพนักงาน การตกแตงหองนํ้า การตกแตง
หองนวด เปนตน สถานที่ในการใหบริการตองดูในเรื่องของสภาพแวดลอมใกลเคียง ควรมีความเปน
ธรรมชาติเพื่อใหไดรับรูสัมผัสในการรับบริการ อีกทั้งยังไดรับสุขภาพที่ดีกลับไป อีกทั้งฝายขายตองมี
กิจกรรมการจัดรายการสงเสริมการสงเสริมกิจกรรมตางๆในเชิงสุขภาพ เชน การปนจักรยาน (เพื่อ
สงเสริมสุขภาพ) รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนการจัดกิจกรรมทําคูรีสอรทตางๆ เชน 
ปนจักรยาน ว่ิงเทลล (ข้ึนเขา)  ใหสอดคลองกับนักทองเที่ยว คูมือบริการเสริมอื่นๆที่สงเสริมสุขภาพ 
สปา การนวด หรือการดูแลผิวพรรณ เชน อางนํ้าวน ออนเซ็น (Onsen) อบไอนํ้า (Sauna stream) 
นําเขามาประยุกตใชประกอบการใหบริการ หรือบางแหงผูจัดการติดตอกรมการแพทยสาธารณสุข 
การแพทยทางเลือก สนับสนุนใหโรงแรมมีการจัดจางผูที่มีความเช่ียวชาญจากภายนอก (outsource) 
ซึ่งทําใหไดบุคลากรที่ตรงกับการใหบริการสุขภาพโดยตรงการใหบริการสุขภาพ สุขกาย สุขใจ ไรโรคา 
ไดพักผอน ไปชารตแบตฯใหม ไดทั้งสุขภาพที่ดี ไดเขาพักโรงแรมที่มีการจัดการรองรับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ เชน ฝายขายมีการจัดกิจกรรมเดินกะลาในสวน มีสวนสุขภาพ มีทางเดินหินนํ้าตก การ
ใหบริการสุขภาพ อีกทั้งฝายหองพักมีการจัดเตรียมสถานที่เตรียมพรอมสําหรับการใหบริการเชิง
สุขภาพ เชน การออกแบบใหมีทางลาดชัน มีราวเกาะ มีหองนํ้าสําหรับผูพิการ ความสูงของเตียงนอน
ที่เปนเกณฑมาตรฐาน มีการติดต้ังระบบดนตรีบําบัด เชน เสียงคลื่นนํ้า เสียงนกรอง เปนตน ในดาน
ของบริหารจัดการใหมีคุณภาพตองนําการวางแผน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง
เพื่อใหมีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังตองคํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรในการ
จัดการเชิงสุขภาพ ควรมีบทบาทสวนรวมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติบัติ ทิศทางและแนวทางการ
ใหบริการ ใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมายการบรกิารของโรงแรม นอกจากน้ีโรงแรมตองมีการ
จัดเตรียมอบรม ชี้แจง  แจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหแกพนักงานอยางทั ่วถึง ในดานของ
สุขอนามัยและความปลอดภัยควรผานมาตรฐานทั้งทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
สวนปฏิบัติงานของฝายหองพัก และฝายอาหารและเครื่องด่ืม เนนภูมิปญญาทองถ่ิน มีเอกลักษณ
ความเปนไทย แตมีมาตรฐานระดับสากล ในดานความรับผิดชอบของผูประกอบการแสดงถึงความ
ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูบริโภค เชน มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานระบบ
คุณภาพ (ISO) เปนตน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ อีกทั้ง
ผูประกอบการ ตองไมประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมทั้งดานจิตใจและดานศีลธรรม เชน มีการ
ปองกันไมใหธุรกิจเปนตนเหตุใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสังคมทั้งดานเสียง สีและกลิ่น มีการ
จัดทําบอบําบัดนํ้าเสีย การเก็บรักษาและทําลายวัตถุมีพิษตางๆ เปนตน 
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 จากการสังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต การจัดการเชิงสุขภาพเปนหัวใจที่จะนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการซึ่งจะตองมีการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเชิงสุขภาพลูกคาใหดีอยูอยาง
ตอเน่ือง สถานที่ใหบริการเชิงสขุภาพควรมีคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการลูกคา ดานบุคลากร
ในการจัดการเชิงสุขภาพ พนักงานทุกฝายตองมีกิริยาทาทางเปนมิตรและมีจิตบริการ (Service 
mind) การบริการดวยใจ พนักงานตองทําการศึกษาคูมือการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
ในดานของสุขอนามัยและความปลอดภัยควรผานมาตรฐานทั้งทางดานความปลอดภัยและสิง่แวดลอม
มีความหลากหลาย เนนภูมิปญญาทองถ่ิน มีเอกลักษณความเปนไทย แตมีมาตรฐานระดับสากล ใน
ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการแสดงถึงความปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ดานการมี
นวัตกรรมมีความสําคัญเปนกระบวนการที่นําความรู ทักษะและความคิดริเริ่มสรางสรรคมาผสมผสาน
เพื่อสรางนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันหรือการนําเสนอรูปแบบการจัดการเชิงสุขภาพ
ใหมๆ มุงเนนเพื่อสรางประโยชนและตอบสนองความพึงพอใจใหกบัลูกคาเชิงสุขภาพ ดานการสงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรค เปนการยกระดับความสามารถในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑใหบริการแก
ลูกคาเชิงสุขภาพได มีการปรับมุมมองเรื่องเกา ดวยมุมมองใหมหรือมองแบบนอกกรอบ มีความคิด
ละเอียดทบทวน ความคิดที่คิดเริ่มตนอยางดีแลวจึงลงมือปฏิบัติตามแบบแผนความคิดที่ไดทบทวน
สามารถนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหมในการยกระดับการจัดการเชิงสุขภาพ 
นอกจากน้ีการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ประกอบไปดวยการใฝเรียนรู พนักงานมี
การศึกษาหาความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานให
ขอมูลที่เปนประโยชนและถูกตองแกลูกคาเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับผูรวมงาน 
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการ มีการพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา ประกอบดวย แบบแผน
ความรูที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม มีการจดัเกบ็ชุดความรูอยางเปนระบบเหมาะสมกับธุรกิจโรงแรมที่
ใหบริการเชิงสุขภาพ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรในองคกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูใหและผูรับบริการเชิงสุขภาพ การคิดอยางเปนระบบมีระบบความคิดแบบองครวม มีกระบวนการ
คิดอยางเปนข้ันเปนตอน และมีการบูรณาการความรูมาใชตอยอดในกระบวนการทํางานเพื่อพัฒนา
ไปสูระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคตตอไป 
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 
  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวโนมของระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของกลุมธุรกิจโรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
2) เพื่อศึกษาองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของกลุม
ธุรกิจโรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย และ 3) เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคในอนาคตของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย โดยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) 
โดยการศึกษาคนควาอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 วิธีการดําเนินการวิจัย ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการ
วิจัยเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยศึกษา
รูปแบบแนวโนมและองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในอนาคต 
หลังจากน้ันใชเทคนิควิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใชผูเช่ียวชาญ
จากกลุมบุคคลจํานวน 3 กลุม คือ กลุมผูประกอบการธุรกิจโรงแรม จํานวน 6 คน หนวยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จํานวน 5 คน กลุมนักวิชาการผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 6 คน รวมจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น 17 คน เพื่อศึกษาองคประกอบการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเทีย่วเชิงสขุภาพในอนาคต เมื่อได
องคประกอบของการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ผูวิจัยนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาเปนรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ซึ่งมวัีตถุประสงคการวิจัยดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวโนมของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
ของกลุมธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
การวิจัยเอกสาร โดยการสังเคราะหเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต และสังเคราะหผานทฤษฎีเชิงระบบ
เพื่อใหไดรูปแบบและแนวโนมขององคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค จํานวน 4 องคประกอบหลัก และ19 องคประกอบยอย 
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  ข้ันตอนที่ 2 เพื่อศึกษาองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
ของกลุมธุรกิจโรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ผลการวิจัยโดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคต 
(EDFR รอบที่ 1) พบวา จากการสัมภาษณในรอบที่ 1 ผูเช่ียวชาญแตละทานไดใหความเห็นที่มีโอกาส
ในการนําไปพัฒนาเปนรางองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
ตามความรูความเช่ียวชาญและประสบการณของผูเช่ียวชาญ ที่นําไปสูการพัฒนารางองคประกอบของ
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค กลุมธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จาก 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค (Creative) 
2) การมีนวัตกรรม (Innovation) 3) การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) และ 4) การจัดการเชิงสุขภาพ (Management) โดยใชแนวคิดการบริหารจัดการดวย
ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การแกไขปรับปรุง (Action) เขามาพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคของกลุมธุรกิจโรงแรมของภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย จากผลการศึกษาสามารถ
สรุปเปนรางองคประกอบของการพัฒนาระบบปฏิบัติโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกลุมธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 19 องคประกอบยอย 
  จากผลการสัมภาษณ โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1) ผูวิจัยไดสรางเปน
แบบสอบถามเพื่อนํากลับไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา (EDFR รอบที่ 2) สามารถนํามาสรางเปนราง
องคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ และนํากลับไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา (EDFR รอบที่ 3)  เพื่อพัฒนาเปนระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ของกลุมธุรกิจ
โรงแรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยประกอบดวย 4 องคประกอบหลักคือ ดานการสงเสริมให
เกิดความคิดสรางสรรค (Creative) มี 5 องคประกอบยอย ไดแก ดานความคิดคลองแคลว ดาน
ความคิดยืดหยุน ดานความคิดริเริ่ม ดานความคิดละเอียดลออ จากผลการวิจัยฝายขาย โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฝายหองพัก และฝายอาหารและเครื่องด่ืม มีการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 
เชน ฝายขาย ตัวแทนขายจะมีการพัฒนาคิดคน ออกแบบรายการขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพ
ของโรงแรมเพื่อนําเสนอขายใหกับลูกคาเชิงสุขภาพ นอกจากน้ีฝายหองพักมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องใชภายในและภายนอกหองพัก เชน การนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ การใชที่นอนจากกาบ
มะพราว เครื่องอุปโภคที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เขามาจัดเตรียมรองรับใหบริการลูกคาเชิง
สุขภาพ อีกทั้งฝายบริการอาหารและเครื่องด่ืม พอครัวจะออกแบบรายการอาหารที่สงเสริมสุขภาพ 
ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ดัดแปลงและคํานึงถึงสุขภาพที่ดีของผูบริโภคมากที่สุด เปนตน ใน
ดานการมีนวัตกรรม (Innovation)  มี 4 องคประกอบยอย ไดแก นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ 
นวัตกรรมทางดานกระบวนการ นวัตกรรมทางดานการบริหาร และนวัตกรรมดานเทคโนโลยี ทุกฝาย
ปฏิบัติการมีการนําเขามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ฝายตอนรับสวนหนา
นํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีมาใชในการรับจองหองพัก เชน การรับจองหองพักทางจดหมายอิเลคโทรนิคส 
การลงทะเบียนเขาพักมีการสอบถามขอมูลสุขภาพของลูกคา ผูรับบริการที่ทําการจองลวงหนาใช
อุปกรณที่ทันสมัยตรวจวัดมวลรางกาย แนะนําใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่ลูกคาแตละคนควรรับประทาน



196 
 

และควรหลีกเลี่ยง เปนตน นอกจากน้ีฝายหองพักมีการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีมาใชในการ
ใหบริการ เชน การติดต้ังอุปกรณตรวจจับการใชงานในหองพัก หากมีการเปดประตูทิ้งไวเครื่องจับ
สัญญาณจะทําการตัดไฟฟาทันที เปนตน ดานการเพิ ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) มี 5 องคประกอบยอย ไดแก การใฝเรียนใฝรู การพัฒนาแบบแผน
ความคิด การแชรวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกัน การคิดอยางเปนระบบ มีการปฏิบัติโดยการจัด
ฝกอบรมบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถเฉพาะและเช่ียวชาญกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีการสอนงาน
จากผูที่มีประสบการณและมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหมใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการเชิงสุขภาพของโรงแรม ดานการจัดการเชิงสุขภาพ 
(Management) ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) มี 4 องคประกอบยอย ไดแก ข้ันการวางแผน
ศึกษาขอมูลทรัพยากรที่มีอยู ข้ันการเตรียมงาน การวางแนวทางการปฏิบัติ ข้ันการวางแผนหรือ
เตรียมการประเมินผลอยางเปนระบบ การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) มี 4 องคประกอบยอย ไดแก 
การเรียนรูการปฏิบัติงาน การเตรียมงาน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
การตรวจสอบ (Check) มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การตรวจสอบตรงตามความตองการของลูกคา 
การตรวจสอบตรงตามมาตรฐานภาครัฐ การตรวจสอบตรงตามมาตรฐานองคกร การแกไขปรับปรุง 
(Action) มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการวางแผน การ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติ  การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจสอบ 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสามารถยกรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต เริ่มตนจากกระบวนการปฏิบัติงานของฝายขายและ
การตลาด (Sales & Marketing Department) ใชนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการจัดทํา
แผนการกิจกรรม รายการสงเสริมการขายและการขายกิจกรรมเชิงสุขภาพแบบเหมาชุดเพื่อเสนอตอ
ผูบริหาร จากน้ันนําเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑสินคาและบริการเชิงสุขภาพแกกลุมลูกคา เพื่อใหมาใช
บริการหองพัก อาหารและเครื่องด่ืมเชิงสุขภาพ รวมถึงสถานที่ เชน สปา ฟตเนส ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคาและบริการ ซึ่งฝาย
ขายมีการใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี และทางดานความคิดสรางสรรคมาชวยในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ีฝายตอนรับสวนหนา (Front Office Department) ซึ่งมีหนาที่ใหบริการตอนรับลูกคาใน
กิจกรรมลงทะเบียนเขาพักมีการใชเทคโนโลยีดานกระบวนการมาปฏิบัติงานเพื่อใหการใหบริการเชิง
สุขภาพเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว อีกทั้งมีหนาที่ในการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆในโรงแรม 
รวมไปถึงพื้นที่ใกลเคียง มีการนํานวัตกรรมดานกระบวนการและเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ีในการปฏิบัติงานยังมีการประสานงานกันกับฝายตางๆ ในโรงแรมสงผลใหเกิดการเรียนรู
รวมกันเปนทีม กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู ในกระบวนการปฏิบัติงานของฝายตอนรับสวนหนา
ตอบรับกับยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 ในการใหบริการเชิงสุขภาพ นอกจากน้ีการปฏิบัติงาน
ของฝายหองพัก (Housekeeping Department) มีการใชนวัตกรรมตางๆเขามาในกระบวนการ
ปฏิบัติ ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ ที่ผลิตมาจากธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
อีกทั้งใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ อาทิเชน การจัดดอกไมที่มีสี 
และกลิ่นเหมาะสมตอการสงเสริมสุขภาพของลูกคาที่มาใชบริการเชิงสุขภาพ การเตรียมความพรอม
ในการใหบริการลูกคา การฝกอบรมบุคลากรในแผนกแมบาน การเบิกและควบคุมวัสดุอุปกรณที่
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จําเปนอีกทั้งมีการทํางานเปนทีมในการใหบริการเชิงสุขภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของงานบริการ ซึ่งใน
ระบบปฏิบัติงานของฝายหองพักมีการนํานวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑเชิงสุขภาพเขามาใหบริการ
นักทองเที่ยว อาทิเชน สบูสมุนไพร กลิ่นที่เปนอโรมา ผาปูที่นอน และที่นอนกันไรฝุน จัดเตรียมแสงไฟ 
อุณหภูมิ และสีใหมีความเหมาะสมกับการใหบริการนักทองเที่ยวซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 
นอกจากน้ีฝายอาหารและเครื่องด่ืม (Food & Beverage Department) ยังมีหนาที่ในการจัดเตรียม 
กํากับดูแลประสานงานใชนวัตกรรมในดานกระบวนและความคิดสรางสรรคในการจัดเตรียมและผลิต
อาหารเชิงสุขภาพ รับผิดชอบในสวนของอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
สงเสริมใหผูมารบับริการมีสขุภาพดี ซึ่งตองคิดคนรายการอาหารและเครือ่งด่ืมใหมๆ และมีความรูทาง
โภชนาการ ประโยชนของสารอาหารที่มีในวัตถุดิบแตละชนิด ซึ่งระบบปฏิบัติงานของฝายอาหารและ
เครื่องด่ืมไดนําความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเขามาชวยในการปฏิบัติงานที่มีประโยชนตอสุขภาพ
ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรที่ 2 จากน้ันจึงนํารางองคประกอบที่ไดไปพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 
 ข้ันตอนที่ 3 เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในอนาคต 
จากผลการสังเคราะหขอมูลและพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคโดยการ
ประยุกตใชเทคนิควิจัยอนาคต EDFR3 รวมกับประยุกตวิธีโคเฮน แคปปา (Cohen’s Kappa 
Statistic) และนําผลที่ไดมาสังเคราะหระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อสรุป
เปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบวา ระบบการปฏิบัติงานโรงแรมดวยการนําองคประกอบในดาน
การใหบริการสุขภาพ ดานการมีนวัตกรรมมาใชในระบบปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมใหบุคลากรเกิด
ความคิดสรางสรรคในการใหบริการเชิงสุขภาพ และการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการใหบริการ สามารถนําไปพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตได 
 ดังน้ัน การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกฝายที่ตองมีการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งน้ี
เพื่อนําไปสูนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศในรูปแบบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต จําเปนตองมีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของกับการใหบรกิารลกูคา ซึ่งเปนหัวใจสําคัญสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว จึงจะสามารถยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากขอสรุปขององคประกอบของการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคในอนาคต เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสขุภาพในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผูวิจัย
พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยที่สนับสนุนองคประกอบตางๆ ภายในองคประกอบของระบบ
ปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย เริ่มต้ังแตการพิจารณาเรื่องของ การใหบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย การ
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วางแผน การปฏิบัติตามแผนงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข การมีนวัตกรรม การสงเสริมให
เกิดความคิดสรางสรรค และการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ที่พบวามีความสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่องระบบบริหารงานโรงแรมและความเปนองคกรแหงนวัตกรรมของ Rhodri Thomas 
and Emma Wood (2014) ที่พบวาระบบปฏิบัติงานโรงแรม เริ่มต้ังแตการเตรียมการ การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขอยางมีระบบ เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธของระบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่สอดคลองและตอบรับกับความคาดหวังหรือความตองการของลูกคา 
สงผลใหการพัฒนาองคการมีความไดเปรียบคูแขงขันเน่ืองจากมีการนํานวัตกรรมเขามาใชในระบบ
บริหารจัดการ ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และบรรลุวัตถุประสงคที่องคการต้ังไว นอกจากน้ี
การจะบรรลุวัตถุประสงคองคกรยังตองนํานวัตกรรมเขามาชวยในการบริหารจัดการ และยังตอง
สงเสริมใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยสามารถสรุปไดเปนแผนภาพข้ันตอนการวิจัยการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 32 ข้ันตอนการวิจัยการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อ

ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 

 จากน้ันผูวิจัยไดนํารางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มาอภิปรายผลการศึกษาไดโดยแบงออกเปน 4 องคประกอบหลัก 
และสามารถพัฒนาความเช่ือมโยงเปนข้ันตอนระบบปฏิบัติงาน CILoM ดังน้ี 
 ดานการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค (Creative) เปนทักษะพื้นฐานของบุคลากรที่
องคการใหการสนับสนุนเพือ่พัฒนาไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมในดานตางๆ เชนกระบวนการทํางาน 
หรือการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เชนฝายอาหารและเครื่องด่ืมมีการออกรายการอาหารที่สงเสริมมี
ประโยชนตอสุขภาพ คํานึงถึงสุขภาพของลูกคาแตละคนวาเหมาะกับอาหาร และไมเหมาะกับอาหาร
ชนิดใด เปนตนความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลไมเทากัน สามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและ
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นํามาใชในการปฏิบัติงาน ใหคิดไดรวดเร็ว คลองแคลว สามารถปรับแกปญหาหรือสถานการณตางๆ 
ที่ตนเองเผชิญไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางการคิดอยางหน่ึงของ
มนุษย สอดคลองกับแนวคิดของกิลฟอรด (Guilford, 1959) เสนอวา ความคิดสรางสรรคเปน
ความสามารถทางสมองที่จะคิดไดกวางไกลหลายทิศทาง (Divergent thinking) ซึ่งมีลักษณะนําไปสู
การคิดประดิษฐความแปลกใหม รวมไปถึงการคิดคนวิธีการแกปญหาไดสําเร็จและความคิดสรางสรรค
น้ีจะประกอบไปดวยความคลองแคลวในการคิด (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และ
ความคิดแปลกใหม (Originality) ซึ่งคนในลักษณะดังกลาวจะเปนคนกลาคิด ไมกลัวการถูกวิจารณ
และมีอิสระทางความคิด นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ ออสบอรน (Osborn, 1952) ที่ได
เสนอวา ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต (Applied imagination) คือเปนจินตนาการที่
มนุษยสรางข้ึนเพื่อใชในการแกปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยู นําไปสูผลผลิตที่แปลกใหมที่เปน
ประโยชน ตัวอยางเชน ฝายอาหารและเครื่องด่ืมมีการดัดแปลง ประยุกตใชวัตถุดิบ เชน การใชหญา
หวานแทนนํ้าตาล ใชมะขามเปยกแทนนํ้าสมสายชู โดยอาหารทุกรายการจะเนนการสงเสริมสุขภาพ
ใหกับลูกคา เปนตน อีกทั้งแอนเดอรสัน (Anderson, 1959) เสนอวาความคิดสรางสรรคเปน
ความสามารถของบุคคลในการคิดแกปญหาอยางลึกซึ้ง นอกเหนือจากการคิดอยางปกติธรรมดาซึ่ง
ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะภายในบุคคลที่สามารถจะคิดไดหลายแงมุมและผสมผสานจนไดสิ่ง
ใหมที่ถูกตองและสมบูรณกวาสิ่งเดิมที่มีอยู อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมดนิค (Mednick, 
2004) ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคคือความสามารถเช่ือมโยงสัมพันธองคประกอบในแบบใหมๆได
และถาสิ่งที่นํามาเช่ือมโยงกันนั้นมีความหางไกลกันมากเพียงใด การเช่ือโยงสัมพันธน้ันก็มีความ
สรางสรรคมากข้ึนเพียงน้ัน อีกทั้งงานวิจัยของ วอลลาซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 2010) 
กลาววาความคิดสรางสรรคน้ัน หมายถึงความคิดเช่ือมโยงความสัมพันธได คนที่มีความคิดสรางสรรค
คือคนที่สามารถคิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ ย่ิงคิดไดมากเทาไรย่ิงแสดงถึงศักยภาพดาน
ความคิดสรางสรรคมากเทาน้ัน นอกจากน้ีทอรแรนซ (Torrance, 1971) ใหขอเสนอวา ความคิด
สรางสรรคเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนโดยไมมีขอจํากัด แตละบุคคลสามารถที่จะมีความคิดสรางสรรค
ในหลายแบบและผลน้ันมีมากมายไมมีขอจํากัดเชนกัน 
 ดานการมีนวัตกรรม (Innovation) ในการบริหารจัดการเพื่อนําพาองคการใหไปสู
ความสําเร็จน้ัน สิ่งที่ขาดไมไดในยุคสมัยน้ีคือนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค การสรางศักยภาพของ
ธุรกิจโรงแรมใหการบริการเชิงสุขภาพคือ การนํานวัตกรรมมาใชในระบบบริหารจัดการ (Management 
system) เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จและมีผลกําไรสูง ดังน้ันองคกรภาคธุรกิจจึงใหความสําคัญ
กับระบบบริหารโดยมุงใหผลผลิตมีคุณภาพและถูกใจลูกคา รวมถึงคํานึงถึงประสิทธิภาพของการ
ลงทุนดวย เชน ฝายบริหารมีการออกแบบสถานที่เพื่อรองรับการใหบริการเชิงสุขภาพ มีการจัดแสง
และความสวางใหมคีวามเหมาะสม กลิ่นเปนผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติเปนมิตรแตสิ่งแวดลอม 
เสียงดนตรีที่ใชตองมีความเหมาะสม เชน เปนเสียงนํ้าไหล ซึ่งเปนการบําบัดใหความสดช่ืนทางจิตใจ
ไปพรอมกับการพักผอน สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศุภลักษณ เศษธะพานิช, 2550) ซึ่งนวัตกรรม
ดานการบริการสามารถนําพาองคกรทางธุรกิจใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน การสรางนวัตกรรม
จึงมีความสําคัญตอการขยายตลาด และการสรางตลาดใหมทั้งในและตางประเทศ (สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ, 2550) องคกรแหงนวัตกรรม (Innovative organization) เปนแนวคิดนวัตกรรม
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การบริหารจัดการองคกรแนวใหม ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองคกร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
องคกร ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมากอนสอดคลองกับงานวิจัยของ (Laundry, 2006) เพื่อ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในบริบทของโลกาภิวัตนที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม
คุณคา พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของลูกคา ความอยูรอด และความสามารถเชิงแขงขันขององคกรในตลาดการคาโลกเสรี ดวยการนํา
ทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคมาประยุกตใช ถือเปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(Smith, 2002) โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับองคกรและผลิตภัณฑ รวมไปถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ (McKeown, 2008) นอกจากน้ียัง
ชวยใหองคกรสามารถลดตนทุนการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ และสรางใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขันทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับโลกตอไปสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศศิประภา 
ชัยประสิทธ์ิ, 2553)  
 ดานการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ทําใหเกิด
บรรยากาศของการเรียนรูทั่วทั้งองคการ เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ เช่ือมโยง 
การเรียนรูกับผลการปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายหลักคือการเพิ่มผลผลิตและการนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการใหมๆ และชวยใหองคการปรับตัวไดกับสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การจัดอบรมพนักงาน มีพี่เลี้ยงซึ่งเปนพนักงานที่มี
ประสบการณในการชวยสอนงาน และคอยดูแลพนักงานใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่องคกร
กําหนด เปนกลยุทธที่กอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ซึ่งแนวคิดของการวิน (Gavin, 1985) ไดเสนอ
วาเปน องคกรที่มีลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันเปนผลมาจากความรูใหม และสอดคลองกับแนวคิดของมารคอรท (Michaek Marquardt, 1994) 
กลาววา องคกรที่ซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีการสอนคนของตนเองใหมี
กระบวนการคิดวิเคราะห ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวยองคการ จากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่ง
เปนผลใหทุกคนตระหนักในการเปลีย่นแปลงและปรบัตัวไดอยางมีประสทิธิภาพ นอกจากน้ียังเปนการ
สงเสริมการทํางานเปนทีมของบุคลากรของโรงแรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คอนเต  (F. Conte, 
2012) ที่วาองคกรแหงการเรียนรู คือองคกรซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มี
วิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต ใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปน
เครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองคประกอบของการ เปน
องคการแหงการเรียนรูมี 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การเพิ่ม
อํานาจแกบุคคล การจัดการความรู และการใชเทคโนโลยี  
 ดานการจัดการเชิงสุขภาพ (Management) จากการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ผูวิจัยดําเนินการอยางเปน
ระบบเพื่อกอใหเกิดประโยชนในการนําไปใชพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมเริ่มจากการนําระบบวงจร
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่งมาใชในระบบการปฏิบัติงานเริ่มต้ังแต การวางแผนงาน 
(Plan) ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบริการสุขภาพ เชน การจัดหองพักที่คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคาในเชิงสุขภาพ การติดต้ังเครื่องตรวจจับการใชงานภายในหองพักหากมีการเปด
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ประตูทิ้งไวเครื่องปรับอากาศจะตัดการทํางานทันที ซึ่งเปนการนํานวัตกรรมในดานเทคโนโลยีเขามา
ใหบริการกับลูกคา เปนตน  นอกจากน้ีการจัดการเชิงสุขภาพดานบุคลากรมีความสําคัญและตองมี
ความเช่ียวชาญในการใหบริการเชิงสุขภาพ มีการจัดเตรียมกําลังคนใหเพียงพอสําหรับบริการลูกคา
เชิงสุขภาพ มีการฝกอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตรรองรับเพื่อใหบริการมีคุณภาพและไดตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว จากน้ันการปฏิบัติงานตามแผน (Do) โดยปฏิบัติตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ข้ัน
การตรวจสอบแผน (Check) หรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนวาการใหบริการเชิงสุขภาพเปนไปในทางใด 
สิ่งสําคัญประการสุดทายคือตองมีและการปรับปรุงแกไข (Act)  ซึ่งการจัดการเปนงานที่มีความสําคัญ
อยางมากในองคการ เน่ืองจากระบบการจัดการนับไดวาเปนกลไกหลักของการดําเนินงานตาม
แผนการที่องคการไดกําหนดไว นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการสรางและรักษาความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรทั้งหมด โดยมีการระบุถึงทรัพยากรที่ใชสําหรับการดําเนินกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 
ความสําคัญของการจัดการสามารถชวยใหผูจัดการสามารถลดจุดออนของการจัดการและชวยลด
ตนทุนคาใชจายใหตํ่าลงและทําใหเกิดผลผลิตในองคการไดเพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(Lussier, 2006)  นอกจากน้ีระบบการจัดการที่มีความสรางสรรค (Creative Management) ไดน้ัน
จําเปนตองคํานึงถึงหลัก 3 ประการที่มีความสอคลองกัน ไดแก 1) การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและ
บริการ (Value added) 2) มีการดําเนินงานที่กอใหเกดิคุณคา (Valuable) และ 3) มีผลประกอบการ
ที่เหมาะสมนอกจากน้ี ริชารด (Rickards, 2006) ไดศึกษาเรื่องผูนําสรางสรรคที่เปนผลมาจากการ
จัดการนวัตกรรมและความสรางสรรคภาวะความเปนผูนําที่ถือเปนกระบวนการที่มีผลมาจากการเกิด
นวัตกรรมกับความสรางสรรค การศึกษาครั้งน้ีไดเผยใหเห็นประเด็นตางๆที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน โดย
ภาวะผู นํานั้นมีบทบาทที่ทําใหเกิดความสรางสรรคและความสามารถในการผลิตนวัตกรรม 
ภาวะการเปนผูนําถือเปนปจจัยที่มีอยูภายในตัวแบบของการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีผูวิจัยพบวาทั้งภาวะ
ผูนํา ความสรางสรรคและนวัตกรรมน้ันเปนเหมือนระบบองคความรูที่สามารถผสมผสานเพื่อการพัฒนา
แนวคิดและการปฏิบัติไดดังน้ัน ผูวิจัยจึงสามารถยกรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ตามแผนผังกระบวนงานดังน้ี 
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ภาพที่ 33 แผนภาพการพฒันาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
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 ดังน้ันจากภาพที่ 33 ภาพการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต การปฏิบัติงานของฝายตางๆ ไดแก ฝายขาย 
การตลาดและประชาสัมพันธมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบโปรแกรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสรมิสขุภาพ ฝายตอนรับสวนหนามีการนําเทคโนโลยีดานกระบวนการทํางานและการ
บริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการสุขภาพ อีกทั้งฝายหองพัก และ
ฝายอาหารและเครื่องด่ืม มีการนํานวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑเชิงสุขภาพมาใชในการใหบริการลูกคา 
รวมไปถึงการใหบริการสงเสริมสุขภาพของโรงแรมในสวนฟตเนส และสปา มีการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบโดยมีการจัดการดวยวงจรคุณภาพในการใหบริการเชิงสุขภาพ มีการสงเสริมใหพนักงานเกิด
ความคิดสรางสรรค และการประสานงานกันทั่วทั้งองคกรทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู พัฒนา
ศักยภาพดานการใหบริการเชิงสุขภาพใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและนําไปสูการยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตตอไป  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ันประกอบไปดวยผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย ในงานวิจัยน้ีผลการศึกษาที่ไดเปน
องคประกอบหลกัที่บคุลากรทุกคนในการใหบริการเชิงสุขภาพควรมี แสดงใหเห็นวาองคประกอบดาน
การมีนวัตกรรมมีสวนสําคัญมากตอประสิทฺธิภาพของระบบการปฏิบัติงานดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคไมวาจะเปนการมีนวัตกรรมในการผลิตภัณฑของสินคาและบริการเชิงสุขภาพในฝาย
หองพัก มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของฝายขาย การตลาดและประชาสัมพันธ การมี
นวัตกรรมในดานกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และนวัตกรรมดานเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานของฝายตอนรับสวนหนา มาชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับโรงแรม อีกทั้งการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในฝายใหบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมในการคิดคนอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพใหมๆ การประสานงานทํางานรวมกันเปนทีม 
เปนการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ผลที่ไดจากการวิจัยน้ันสามารถนําไปเปนพื้นฐาน
แนวทางการปฏิบัติงาน คัดเลือก ประเมิน และพัฒนาบุคลากรในองคการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการเชิงสุขภาพ โดยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยน้ันสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ไดตามบริบทของโรงแรม เชน หากองคการมีวัฒนธรรมองคการที่ไมสอดคลองกับองคประกอบยอย
บางขอ องคการสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการได เปนตน เน่ืองจากในแตละ
องคการน้ันขับเคลื่อนไดโดยบุคลากรประกอบกับแตละองคการมีบริบทภายในองคการที่แตกตางกัน 
ดังน้ันการปรับเปลี่ยนองคประกอบยอยใหมีความเหมาะสมกับองคการน้ันสงผลใหระบบปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมกับระบบการปฏิบัติงานในการใหบริการเชิงสุขภาพของโรงแรมน้ันๆ ดวย 

2. สถานประกอบการสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในดานตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและเพื่อยกระดับ
การใหบริการเชิงสุขภาพ ในการนําองคประกอบตางๆที่ไดจากงานวิจัย ดานการใหบริการเชิงสุขภาพ
ในการจัดเตรียมสถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพของฝายหองพัก การจัดสรรบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
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ใหบริการเชิงสุขภาพ ดานการมีนวัตกรรมซึ่งนํามาใชในระบบปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑในเรื่องของกลิ่นหอมที่ไดจากธรรมชาติ นํ้าแร 
(ผง) สบูอโรมา และผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนการพัฒนามาตรฐานในการ
ใหบริการเชิงสุขภาพ นอกจากน้ีผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดนวัตกรรม
และผลิตภัณฑใหม เชน ฝายอาหารและเครื่องด่ืมสามารถสรางสรรคอาหารและเครื่องด่ืมที่สงเสริม
สุขภาพ รายการอาหารใหมๆทีม่ีประโยชน มีความรูในการแนะนําและสรางสรรควัตถุดิบที่มีประโยชน
ชนิดใหมๆมาใหบริการแกลูกคาเชิงสุขภาพเปนตน อีกทั้งการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการ
เรียนรูในการเรียนรูและรวมกันทํางานเปนทีม ประสานงานกัน เพื่อใหเกิดเปนการพัฒนามาตรฐาน
การใหบริการเชิงสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานตางๆในการใหบริการ
สุขภาพได 

3. สําหรับผูที่สนใจเขามาทํางานที่เกี่ยวของกับงานโรงแรมที่ใหบริการเชิงสุขภาพสามารถ
ใชผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยน้ีในการประเมินและพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการทํางานในธุรกิจ
โรงแรมที่บริการเชิงสุขภาพไดอยางเหมาะสม ในดานการใหบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของตนเอง และผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององคการ เชน หาก
บุคลากรมีความประสงคเขารวมงานกับองคการที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริการเชิงสุขภาพดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคน้ันสามารถฝกฝนตนเองใหมีความสามารถเหมาะสม อีกทั้งตองพัฒนาให
ตนเองมีความรูความสามารถและทักษะในการใชนวัตกรรมดานกระบวนการ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาความคิดสรางสรรคไมยึดติดกรอบการปฏิบัติแบบเดิม สามารถพัฒนาตนไดรวดเร็ว
ปฏิบัติงานเปนทีม เกิดการเรียนรูรวมกันเพือ่เปนสวนหน่ึงในการพฒันาสมรรถนะไปสูองคการแหงการ
เรียนรู 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เพื่อใหตอบรับตอยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ โรงแรมใหบริการเชิง
สุขภาพควรมกีารทําความรวมมือกับภาครัฐเพื่อจัดทําเปนระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค ในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยไปสูระดับสากล อีกทั้งควรมีระบบการ
บริหารงานโรงแรมที่มีการประสานงานกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองมีการทํางานของแต
ละหนวยงานประสานสอดคลองกัน เพื่อใหยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐไดกําหนดไว การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค ประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก การใหบริการเชิงสุขภาพ การมีนวัตกรรม 
การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยทั้ง 4 
องคประกอบสามารถนําไปยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากน้ียังเปนการกําหนดตําแหนง
โดยสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของนักทองเที่ยวในการเปนแหลงพักผอนทองเที่ยวของ
ชาวตางชาติในเชิงสุขภาพ (ASEAN Hub) นอกจากนี้ภาครัฐยังเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ        
สิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆเพื่อเปนจุดแวะพักของนักทองเที่ยวตางชาติกอนที่จะเดินทาง
ทองเที่ยวในอาเซียน  
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2. เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันภาครัฐควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ โดยสามารถใชผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยน้ี
เปนแนวทางในการเลือกพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหครบวงจร ทั้งผูประกอบการ ผูใหบริการดาน
สุขภาพ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การใหบริการ การตลาด การบริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับ
คุณภาพการใหบริการ และลดการแขงขันทางดานราคา  

3. เพื่อยกระดับการทองเทีย่วเชิงสขุภาพควรมีนโยบายสนับสนุนการพฒันามาตรฐานดาน
การใหบริการ โดยมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ขาดความ
กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน เชน การจัดหาผูเช่ียวชาญเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําการ
พัฒนามาตรฐาน การจัดหาสินเช่ือเงื่อนไขผอนปรนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสถานบริการและจัดหา
เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนและไดมาตรฐาน การอบรมใหความรู เปนตน กําหนดหลักเกณฑดานราคา
และมาตรฐาน เพื่อลดการแขงขันระหวางผูประกอบการจนมีผลตอการรักษามาตรฐานการใหบริการ
และราคาการบริการ ซึ่งเปนชองทางในการเกิดบริการแฝงที่ไมพึงประสงค ที่มีผลตอภาพรวมของ
ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สรางภาพลักษณที่ดีในอาชีพการนวด โดยการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณที่ดีในอาชีพนวด นําตัวอยางผูประสบความสําเร็จมาเปนกรณีตัวอยาง เพื่อจูงใจใหเขาสู
อาชีพน้ีมากข้ึน ลดการขาดแคลนบุคลากรสงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดแกผูประกอบการ
เชิงสุขภาพในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนการจัดทําเว็บไซตกลางเพื่อการบริการดานสุขภาพของ
ประเทศไทย ใหมีหลากหลายภาษา เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลดานบริการสุขภาพของประเทศไทย 
สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธและซื้อขายบริการดานสุขภาพจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ และรวมงานแสดงสินคากิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อใหผูใหบริการดาน
สุขภาพ เสนอขายบริการดานสุขภาพแกตัวแทนขายหรือผูที่สนใจ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. จากการศึกษาการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พบวา ความรูในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการเชิงสุขภาพ เชน การทํา
แผนรายการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินคาและบริการเชิงสุขภาพ การมีนวัตกรรมในการ
นําเสนอขายสินคาและบริการเชิงสุขภาพตอลูกคากลุมเปาหมาย การสงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรค เชน การจัดทํารายการอาหารและเครื่องด่ืมที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ปลอดสารพิษให
ประโยชนเพื่อใหบริการสุขภาพแกลูกคาที่มาใชบริการ และการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับธุรกิจโรงแรมที่ใหบริการเชิงสุขภาพดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการวิจัยครั้งตอไปควรมุงศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ
ตําแหนง เชน เรื่องของวิธีการพัฒนาศักยภาพที่มีในตัวบุคลากรที่ใหบริการเชิงสุขภาพดวยการมี
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค ปจจัยที่สงผลใหเกิดสมรรถนะน้ี การสงเสริมใหบุคคลากรเกิดความคิด
สรางสรรคเพื่อเปนการตอยอดสูการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เปนตน เน่ืองจากในปจจุบันพบวายังมี
ความตองการงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับการมีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยหากมีผูสนใจ
ศึกษาในดานตางๆของการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงสามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ผูวิจัยศึกษาองคประกอบหลักในการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของธุรกิจ
โรงแรมผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการใหบริการเชิงสุขภาพ 
เพราะบุคลากรมีสวนสําคัญในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรมุง
ศึกษาสมรรถนะตามตําแหนงงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการใหบริการเชิงสุขภาพของบุคลากร เชน 
ตําแหนงผูจัดการสปา ตําแหนงพอครัวในการสรางสรรคเมนูรายการอาหารและเครื่องด่ืมที่แปลกใหม 
ที่ใหประโยชนตอสุขภาพของผูรับบริการ และตําแหนงใหบริการแนะนําขอมูลดานสุขภาพ เปนตน 
เน่ืองจากในปจจุบันการศึกษาในตําแหนงงานตางๆ น้ันยังมีนอยเมื่อเทียบกับความตองการของตลาด 
ดังน้ันหากสามารถสรางงานวิจัยในตําแหนงตางๆ ไดจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
โรงแรมที่มีสวนเกี่ยวของสามารทําไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนายกระดับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทยตอไป 

3. องคประกอบของการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน
การใหบริการเชิงสุขภาพ ควรเนนใหบุคลากรมีการใหคําแนะนําถึงประโยชนและคุณคาทางโภชนาแก
ลูกคาที่มารับบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง เนนดานการมีนวัตกรรม มีการเก็บขอมูลของลูกคาที่รับ
บริการเชิงสุขภาพเพื่อเปนขอมลูสําหรับใหบริการในครั้งตอไป เนนใหหัวหนางานมีสวนในการสงเสริม
ใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค มีการจัดเตรียมวัตถุดิบออกแบบรายการอาหารเพื่อเตรียมพรอม
สําหรับใหบริการเชิงสุขภาพ และดานการเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู ทั้งหมดน้ีมี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมที่ใหบรกิารเชิงสขุภาพดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค หาก
สถานประกอบการสามารถพัฒนาระบบริหารจัดการ และระบบปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความ
เหมาะสมครบทกุดาน ผลการดําเนินงานโดยรวมของโรงแรมก็มีประสิทธิภาพตามดวย ในงานวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากรที่ใหบริการเชิงสุขภาพใหมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโรงแรมที่ใหบริการเชิงสุขภาพดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. ดร.คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร 
   

อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยทองสุข 
และนักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ 

 4. ผศ.ดร.ปราโมทย เพชรศาสตร 
   

อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
และหอการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 5. ดร.ปรันธ ชิณโชต ิ 
  

อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  
และนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวสวนผ้ึง  
จังหวัดราชบุร ี

 6. ดร.ประพนธ เล็กสุมา 
  

อาจารยประจํา สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 

  
กลุมผูบริหาร ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานโรงแรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 

ชื่อ – สกุล 
EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบที่
1 

รอบที่ 
2 

รอบที่ 
3 

 7. คุณวนิชา ผาภูมิ 
   

ผูจัดการการดําเนินงาน ชีวาศรมอินเตอรเนชั่นเนล 
เฮลท รีสอรท 

8. คุณอรพรรณ ผองแพว    ผูจัดการสปา เดอะบาราย ไฮแอทรีเจนซ่ี  
หัวหิน 
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กลุมผูบริหาร ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานโรงแรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
โรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต (ตอ) 

ชื่อ – สกุล 
EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบที่ 
1 

รอบที่ 
2 

รอบที่ 
3 

 9. คุณกมลวรรณ ยังเย็น 
   

ผูจัดการสปา โรงแรมอนันตรา หัวหิน แอนด 
รีสอรท 

10.คุณกุลดนัย หงสนําบัญชาชัย 
   

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย โรงแรมโกล
เดนทบีช ชะอํา  

11.คุณยุพาพร ทัศดีทัณฑ 
  

ผูจัดการ โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด รีสอรท 
แอนด สปา 

12.คุณพิเชษฐ อรุณรัตน    ผูจัดการทั่วไป โรงแรมสวนบัวรีสอรท 

 
กลุมหนวยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของโรงแรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 

ชื่อ – สกุล 
EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบที่ 
1 

รอบที่ 
2 

รอบที่ 
3 

13. คุณอัครวิชย เทพาสิต 
   

ผูอํานวยการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเพชรบุร ี

14. คุณสมจินต ชาญกระบี ่
   

รองผูจัดการ สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณ
อูทอง 

15. ดร.ปริวรรธ แสงพิทักษ  
   

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
ตรวจราชการที่ 14 

16. คุณธีรศานต สหัสสพาศน 
   

คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

17. คุณวสันต กิตติกุล 
  

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก 
นายกสมาคมทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 

  

  
  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางภาพการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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ตัวอยางภาพการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 ในการวิจัยน้ีผูวิจัย ไดรับความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญทุกทานเปนอยางดี ในการใหทัศนะ 
แนวคิด แนวโนมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต พรอมกันน้ีผูวิจัยไดขออนุญาตผูเช่ียวชาญในการบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพขณะดําเนินการสัมภาษณ และผูเช่ียวชาญไดอนุญาตใหทําการบันทึกภาพได ดังภาพ
ตอไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 34  การสมัภาษณคุณวสันต กิตติกุล 

 ตําแหนงนายกสมาคมทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุร ีและ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก  
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ภาพที่ 35  การสมัภาษณคุณวนิชา ผาภูม ิ
 ตําแหนงผูจัดการการดําเนินงาน ชีวาศรมอินเตอรเนช่ันเนล เฮลท รีสอรท  

 
 

 

ภาพที่ 36  การสมัภาษณคุณกุลดนัย หงสนําบัญชาชัย 
 ตําแหนงผูจัดการฝายทรพัยากรมนุษย โรงแรมโกลเดนทบีช ชะอํา จ.เพชรบุร ี
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ภาพที่ 37  การสมัภาษณคุณอรพรรณ ผองแพว 
 ตําแหนงผูจัดการสปาเดอะบาราย ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 
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ภาพที่ 38  การสมัภาษณคุณกมลวรรณ ยังเย็น  
 ตําแหนงผูจัดการสปา โรงแรมอนันตรา หัวหิน แอนต รีสอรท 

 

 
 

ภาพที่ 39  การสมัภาษณ ดร.คนึงเดช เช่ือมวราศาสตร  
 ตําแหนงอาจารยประจํา คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทองสุข 
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ภาพที่ 40  การสมัภาษณ ดร.ปรันธ ชิณโชติ 
 ตําแหนงอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  
 และนายกสมาคมธุรกจิทองเที่ยวสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี

 

 

 

 



232 
 

 

ภาพที่ 41  การสมัภาษณคุณอัครวิชย เทพาสิต 
 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเพชรบรุ ี

 

 

ภาพที่ 42  การสมัภาษณ ผศ.ดร.ปราโมทย เพชรศาสตร 
 ตําแหนงหอการคาจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ภาพที่ 43  การสมัภาษณ ดร.ปริวรรธ แสงพทิักษ 
 ตําแหนงผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 14 
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ภาพที่ 44  การสมัภาษณคุณธีรศานต สหัสสพาศน 
 ตําแหนงคณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือในการวิจัยแบบอนาคต EDFR  
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แบบสัมภาษณสัมภาษณ EDFR รอบท่ี 1 

 1. จากการวิจัยเอกสารจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสราง
แนวโนมระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคน้ัน สรุปแลวไดแนวโนมที่นําไปสูการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตได แบงออกเปน 4 แนวโนมหลัก ประกอบดวย ดานที่      
1) การใหบริการเชิงสุขภาพ แบงเปน 6 แนวโนมยอย ประกอบดวย ดานสถานที่ ดานบริการเชิงสุขภาพ 
ดานบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย และดานความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการ ดานที่ 2) การมีนวัตกรรม มี 4 แนวโนมยอย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการบริหาร   
ดานกระบวนการ และดานเทคโนโลยี ดานที่ 3) การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค มี 4 แนวโนมยอย 
คือ ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิดยืดหยุน ดานความคิดริเริ่ม และดานความคิดละเอียดลออ 
ดานที่ 4) การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู มี 5 แนวโนมยอย คือ การใฝเรียนใฝรู การ
พัฒนากรอบแหงภูมิปญญา การแชรวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปน
ระบบ 
 2. ผูเช่ียวชาญมีทัศนะอยางไรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรค โดยเนนแนวโนมที่เปนปจจยัสําคัญทีจ่ะนําไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
อนาคต (กรณีที่ผูเช่ียวชาญไมเห็นดวย หรือมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโนมที่นําการยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและผลลพัธของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค ในแนวโนม
หลักหรือแนวโนมยอย ใหผูเช่ียวชาญแสดงทัศนะ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตางๆในแนวโนมน้ันๆ เพื่อ
เพิ่มเติม หรือปรับลดแนวโนมตามทัศนะของผูเช่ียวชาญ 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือยกระดับการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต” 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดน้ี เกิดข้ึนจากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ที่มีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรม รวมไปถึงมีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรม การมี
นวัตกรรม การสงใหเกิดความคิดสรางสรรค การเพิ่มสมรรถนะไปสูเปนองคการแหงการเรียนรู และ
การใหบริการเชิงสุขภาพ เพื่อนํามาสังเคราะหเปนองคประกอบของระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเช่ียวชาญ ที่มีความรูและประสบการณ ไดประเมินวาองคประกอบแตละดานน้ันมีสวนสําคัญใหเกิด
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคมากนอยเพียงใด ประกอบดวย ดาน
การใหบริการเชิงสุขภาพ ดานการมีนวัตกรรม ดานการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และดาน
การเพิ่มสมรรถนะไปสูองคการแหงการเรียนรู จากน้ันผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหขอมูลและสังเคราะห
ขอมูล จัดทําเปนรางระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในอนาคตตอไป 
 แบบสอบถามน้ีไดแบงออกเปน 2 สวนประกอบไปดวย 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ทีส่ละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
นางสาวดวงกมล ผองพรรณแข 

นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
ผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบทีใ่ชในสําหรบัพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรม    
เชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

 
คําชี้แจง: ขอมูลตอไปน้ี ทานเห็นดวยกับขอความตอไปน้ีเพียงใด โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย  ลง
   ในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

องคประกอบหลัก 1 การสงเสริมใหเกิด
ความคิดสรางสรรค 

       

องคประกอบยอย 1.1 ความคิดคลองแคลว        

1. มีการแกปญหาดวยความรวดเร็ว        

2. มีการแกปญหาดวยหลากหลายวิธี        

3. มีการตอบสนองตอความตองการดวยความ
กระตือรือรน 

       

องคประกอบยอย 1.2 ความคิดยืดหยุน        

4. มีการเสนอบริการเชิงสุขภาพที่หลากหลาย        

5. มีการปรับเปล่ียนตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา 

       

6. มีวิธีการเพื่อใหบริการสุขภาพที่หลากหลาย 
       

องคประกอบยอย 1.3 ความคิดริเร่ิม 
       

7. มีการคิดริเริ่มกระบวนการบริการ        

8. มีการคิดริเริ่มสรางสรรคผลิตภัณฑเชิง
สุขภาพ 

       

9. มีการคิดริเริ่มรูปแบบการบริหารแบบใหม        

องคประกอบยอย 1.4 ความคิดละเอียดละออ        

10. มีการออกแบบระบบปฏิบัติงานครอบคลุม
บริการสุขภาพ 

       

11. มีการคัดเลือกผลิตภัณฑบริการที่สงเสริม
สุขภาพ 

       

12. มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน        
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

องคประกอบหลัก 2 ดานการมีนวัตกรรม        

องคประกอบยอย 2.1 ดานผลิตภัณฑ        

13. สินคาหรือบริการเชิงสุขภาพมีความใหม        

14. สินคาและบริการมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ        

15. สินคาหรือบริการเชิงสุขภาพเกิดจากความรู
หรือความคิดเชิงสรางสรรค        

องคประกอบยอย 2.2 ดานกระบวนการ 
       

16. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบริการสุขภาพ 

       

17. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด
ระยะเวลาในการใหบริการสุขภาพ 

       

18. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการสุขภาพ 

       

องคประกอบยอย 2.3 ดานการบริหาร        

19. มีระบบโครงสรางองคการที่สามารถปรับตัว
ไดตามสถานการณ 

       

20. มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
สงเสริมความคิดสรางสรรค 

       

21. มีระบบการทํางานที่สงเสริมการมีสวนรวม
ของพนักงาน 

       

องคประกอบยอย 2.4 ดานเทคโนโลยี        

22. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
บริการสุขภาพ        
23. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับบริการ
สุขภาพ        
24. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อควบคุมมาตรฐาน
การบริการสุขภาพ        

องคประกอบยอย 3.2 ความคิดยืดหยุน        

25. มีการเสนอบริการเชิงสุขภาพที่หลากหลาย        
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

26. มีการปรับเปล่ียนตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาเชิงสุขภาพ 

       

27. มีวิธีการหลากหลายเพื่อใหบริการสุขภาพ 
       

องคประกอบยอย 3.3 ความคิดริเร่ิม 
       

28. มีการคิดริเริ่มกระบวนการบริการ        

29. มีการคิดริเริ่มสรางสรรคผลิตภัณฑเชิง
สุขภาพ 

       

30. มีการคิดริเริ่มรูปแบบการบริหารแบบใหม        

องคประกอบยอย 3.4 ความคิดละเอียดละออ        

31. มีการออกแบบระบบบริหารครอบคลุม
บริการสุขภาพ 

       

32. มีคัดเลือกผลิตภัณฑบริการที่สงเสริมสุขภาพ        

33. มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน        

องคประกอบหลัก 3. การเพิ่มสมรรถนะไปสู
องคการแหงการเรียนรู 

       

องคประกอบยอย 3.1 การใฝเรียนใฝรู        

34. บุคลากรมีความใฝรูในการใหบริการสุขภาพ 
       

35. สภาพแวดลอมในองคกรสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู        

36. ผูบริหารใหการสนับสนุนบริการเชิงสุขภาพ 
       

องคประกอบยอย 3.2 การพัฒนาแบบแผน
ความคิด 

       

37. แบบแผนความรูที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม        

38. มีการจัดเก็บชุดความรูอยางเปนระบบ
เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม 

       

39. มีการเผยแพรความรูภายในองคกร        

องคประกอบยอย 3.3 การแชรวิสัยทัศนรวมกัน        

40. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรใน
องคกรในการใหบริการเชิงสุขภาพ 
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

41. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางองคกรใน
การใหบริการเชิงสุขภาพ 

       

42. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการเชิงสุขภาพ 

       

องคประกอบยอย 3.4 การเรียนรูรวมกัน 
       

43. การจัดประชุมบุคลากรภายในและ
ภายนอกองคกร 

       

44. การศึกษาดูงานจากภายนอกองคกร        

45. มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกร        

องคประกอบยอย 3.5 การคิดอยางเปน
ระบบ 

       

46. มีระบบความคิดแบบองครวม        

47. มีกระบวนการคิดอยางเปนขั้นเปนตอน        

48. มีการบูรณาการความรูมาใชตอยอดใน
กระบวนการทํางาน 

       

องคประกอบหลัก 4 ดานการจัดการเชิง      
สุขภาพ 

       

องคประกอบยอย 4.1 ดานสถานที ่
       

49. สถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพจัดใหมีความ
เปนสวนตัวใหผูใชบริการ        

50. สถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพ มีความสงบ
ผอนคลาย        

51. สถานที่ใหบริการเชิงสุขภาพ มีความ
ปลอดภัยในการใหบริการลูกคา        

องคประกอบยอย 4.2 ดานการบริการเชิง
สุขภาพ 

       

52. มีการจัดเตรียมสถานทีเ่พื่อใหบริการเชิง
สุขภาพ        
53. มีการบริหารจัดการเพื่อกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ        

54. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ใหบริการเชิงสุขภาพ        
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

55. มีการนําขอมูลบริบทของโรงแรมมาใชใน
การวางแผนใหบริการเชิงสุขภาพ 

       

56. มีการนําขอมูลสถิติของนักทองเที่ยวมาใช
ในการวางแผน        
57. มีการนําขอมูลของบุคลากรมาใชในการ
วางแผนใหบริการเชิงสุขภาพ        

58. มีการเตรียมสถานที่ที่มีความสอดคลองกับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ        

59. มีการเตรียมกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ        

60. มีการเตรียมบุคลากรในการใหบริการเชิง
สุขภาพ        

61. มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและ
การประสานงานระหวางแผนก        

62. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติบทบาทและ
ขอบเขตของความรับผิดชอบ        

63. มีการกําหนดหนาที่ของบุคลากรแตละคน
อยางชัดเจน 

       

64. มีการกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของ
ทรัพยากรการดําเนินงาน 

       

65. มีการกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ
ดําเนินงาน 

       

66. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน        

ดานการปฏิบัติงาน        

67. พนักงานในองคการศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมองคการ        
68. บุคลากรที่มีประสบการณถายทอดความรู
ใหกับพนักงานที่บรรจุใหม        

69. องคกรมีการฝกอบรมพนักงาน 
       

70. มีสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก    
ครบครัน 

       

71. บุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน        

72. มีการเตรียมความพรอมดานการดูแล
รักษาความปลอดภัยใหกับผูรับบริการ 

       

73. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางาน        
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

74. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน แกไข
สถานการณเฉพาะหนาได 

       

75. มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตอบ
รับตอความตองการของลูกคา 

       

76. มีการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา        

77. มีการปฏิบัติงานที่สรางใหลูกคาเกิดคว าม
ประทับใจในการใชบริการ 

       

78. มีการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ        

ดานการตรวจสอบ 
       

79. มีการตรวจสอบประเมินผลดานความ
สะดวกสบาย        
80. มีการตรวจสอบประเมินผลดานความ
ปลอดภัย        

81. การประเมินผลดานความคุมคา        

82. มีการตรวจสอบประเมินผลการดําเนิน
ธุรกิจอยางเปนธรรม 

       

83. การดําเนินธุรกิจไมผิดกับขอกฎหมาย        

84. การดําเนินธุรกิจเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม        

85. การประเมินผลดานยอดขาย        

86. การประเมินผลดานความพึงพอใจของ
ลูกคา 

       

87. การประเมินผลดานการทํางานในองคกร        

ดานการปรับปรุงแกไข        

88. การวิเคราะหผลที่เกิดจากการวางแผน 
       

89. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจากการ
วางแผน        
90. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจากการ
วางแผน        

91. การวิเคราะหผลที่เกิดจากการปฏิบัติ        

92. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ 
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ขอคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 
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ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

93. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ 

       

94. การวิเคราะหผลที่เกิดจากการตรวจสอบ        

95. การนําเสนอผลตอผูบริหารที่เกิดจากการ
ตรวจสอบ 

       

96. การจัดทําแผนการพัฒนาที่เกิดจากการ
ตรวจสอบ 

       

องคประกอบยอย 4 ดานบุคลากร 
       

97. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มี
ศักยภาพมีประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ
ใหบริการเชิงสุขภาพ 

       

98. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ผานการฝกอบรมการใหกับบุคลากรผู
ใหบริการสุขภาพ 

       

99. ผูใหบริการมีกิริยาทาทางเปนมิตรและมี
จิตบริการดวยใจ 

       

100. ผูใหบริการไมมีโรคประจําตัวที่สามารถ
ติดตอไปยังผูอ่ืน 

       

องคประกอบยอย 5 ดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย 

       

101. มีการจัดเตรียมอุปกรณที่สะอาด
ปลอดภัยในการใหบริการ 

       

102. มีการเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑที่ใช
ใหบริการ สอดคลองกับสภาพที่เหมาะสมใน
การดูแลถนอมรักษาผลิตภัณฑ 

       

103. มีการปฏิบัติตามคูมือถูกตองตาม
สุขลักษณะ 

       

104. มีการแจงขอมูลขาวสารสุขอนามัยดาน
ตางๆ 

       

องคประกอบยอย 6 ดานความรับผิดชอบ
ของผูประกอบการ 

       

105. ผูประกอบการโรงแรมมีการกํากับดูแล
กิจการเปนไปตามมาตรฐาน        
106. ผูประกอบการโรงแรมใหบริการเชิง
สุขภาพมีการกํากับดูแลกิจการเปนไปตาม
กฎหมาย 
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ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

107. มีการรักษาความเปนสวนตัวของ
ผูใชบริการไมเปดเผยเรื่องสวนตัวของ
ผูรับบริการ 

       

 

ตอนที่ 2 : ขอเสนอแนะ 

 ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตัวอยางหนังสือขออนุญาตท่ีเก่ียวของ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกลุ นางสาวดวงกมล ผองพรรณแข 
ที่อยู 88/9 ถนนติวานนท ตําบลบานใหม อําเภอเมือง   
 ปทุมธานี  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2543 สําเร็จศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการโรงแรม 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  

พ.ศ. 2552 สําเร็จบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา   

 พ.ศ. 2560 สําเร็จปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2543 – 2545 ตําแหนงพนักงานเกบ็เงินสวนหนา โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด 
พ.ศ.2545 – 2545  ตําแหนงพนักงานตอนรบัสวนหนา โรงแรมอมารีแอรพอรต  

 พ.ศ.2545 – 2546 ตําแหนงพนักงานตอนรบัสวนหนา (ช้ันธุรกิจ) โรงแรมอมาร ี
  แอรพอรต 


