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บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมากทัง้ปัญหา และอปุสรรคจาก

ปัจจัยภายในเช่น การหมุนเวียนของเงินทุน ทกัษะความสามารถของพนักงานท่ีต้องพัฒนา และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ รวมถึงปัจจยัภายนอกองค์การ เช่น ภัยพิบตัิจากภัยธรรมชาติ การ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ เหตกุารณ์ความวุ่นวายทางการเมือง การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว สภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม และโรค

ระบาด อย่างเช่นสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ และส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจโรงแรมเป็นอย่าง

มากนบัตัง้แต ่มกราคม 2563 จนถึงปัจจบุนั ซึง่ปัญหา COVID-19 ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนการดําเนินการ

ในรูปแบบใหม่หรือท่ีเรียกว่า New Normal ธุรกิจโรงแรมจึงต้องทําการปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินธุรกิจให้

สอดคล่องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยกําหนดมาตรการ แนวทาง และนโยบายต่างๆ ดังนัน้แนวคิด
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องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งแนวคิดท่ีช่วยให้องค์การสามารถปรับตวัได้เท่าทนัต่อสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยในบทความนีไ้ด้นําเสนอถึงแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และนําเสนอ

แนวทางในการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมในภาพรวมซึง่นโยบาย มาตรการตา่งๆ ท่ีทางโรงแรมควรต้องทํานัน้

เป็นแนวทางท่ีใช้กระบวนการแห่งการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แทบทัง้สิน้ เพ่ือท่ีจะเรียนรู้ พฒันา นํา

ความรู้เผยแพร่ทัว่องค์การ ร่วมมือร่วมใจกันทัง้องค์การในการพฒันาอย่างเต็มใจเพ่ือช่วยกันให้องค์การ

สามารถผา่นวิกฤตครัง้นีไ้ปให้ได้ 

 

คําสําคัญ:  องค์การแห่งการเรียนรู้, แนวทางการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม 

 

Abstract 

At present, the hotel business has been severely affected by both internal and external 

factors. The internal factors include, for instance, capital turnover, competence skills of 

employees to be developed, and information technology systems within the organization. The 

external factors include, for instance, natural disasters, rapid changes due to globalization,  

events of political turmoil, changes in consumer behavior, rapid technology changes, 

competition in industry, and disease such as the COVID-19 situation. The Covid-19 has created 

a vast negative impact and greatly affected the hotel business since January 2020 until now. 

The problem of COVID-19 has caused changes in way of living and business operation in new 

forms, known as New Normal. The hotel business has to adjust the business method to be in 

line with the situation that arises. By establishing measures, guidelines and policies, so the 

concept of a learning organization is one concept that allows the organization to adapt to the 

changing environment. In this article, the concept of a learning organization is presented. The 

article also presents guidelines for the overall adjustment of the hotel business. Policies and 

measures that the hotel should implement for the adjustment mainly come from the process of 

being a learning organization. However, to get through the crisis, learning, developing, 

disseminating knowledge throughout the organization needs willing and helpful cooperation 

from the entire organization.  

 

Keywords:  Learning Organization, Hotel Business Adaptation Guidelines 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกให้การยอมรับ และนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มากโดยเหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวในเมืองไทยมีหลายด้านด้วยกัน อาทิ เร่ืองรสชาติของอาหารท่ีถูก

ปากนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตอิยา่งแกงมสัมัน่ไทยท่ีเป็นอาหารท่ีดีท่ีสดุอนัดบั 1 ของโลก ต้มยํากุ้ งติดอนัดบัท่ี 8 

ส้มตําติดอนัดบัท่ี 46 ของโลก จดัอนัดบัโดย CNN Travel (The world’s 50 best foods) ประจําปี 2020 

เร่ืองบรรยากาศ สภาพภูมิอากาศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี คณุภาพการให้บริการ แหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติหลากหลาย และการแนะนําระหว่างนกัท่องเท่ียวด้วยกัน (อคัรพงศ์ อัน้ทอง และมิ่งสรรพ์ ขาว

สอาด, 2559) ซึ่งความนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ประเทศไทยสามารถยืนยนัได้จากผลการจดัอนัดบัของ 

Mastercard ระบุผลสํารวจเม่ือปี 2018 ว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจุดหมายปลายทางอนัดบัหนึ่งของนัก

เดินทางทัว่โลก รวมถึงนิตยสารท่องเท่ียวชัน้นําอย่าง Conde Nast Traveller ประกาศรางวลั Readers' 

Choice Awards ครัง้ท่ี 32 ประจําปี 2019 โดยประเทศไทยได้รับการ vote ให้เป็นอนัดบั 2 ของประเทศท่ี

นกัท่องเท่ียวทัว่โลกช่ืนชอบมากท่ีสุด และในปี 2020 ประเทศไทยติดอนัดบัประเทศท่ีคนต้องการเดินทาง

มามากท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลกประจําปี 2020 ผู้ จัดอันดับคือ agoda.com (Hernandez and 

Plummer, 2020; สยามรัฐ, 2563) 

 ประเทศไทยจึงมีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเข้ามาอย่างต่อเน่ืองเพราะได้รับการยอมรับอย่างมากจาก

คนทัว่โลกทําให้มีรายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาในปี 2559-2562 เท่ากบั 1.83 1.88 และ 1.91 

ล้านล้านบาทตามลําดบั (สํานกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2563) เม่ือนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิดนิทางมาพกัอาศยัในประเทศไทย จึงต้องหาท่ีพกัสําหรับการพกัผ่อนยาม

ค่ําคืนทําให้ธุรกิจท่ีพกัแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง

มากเพราะมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ตลอดระยะเวลาตัง้แต่ปี 

2559-2562 ธุรกิจท่ีพกัแรมสร้างรายได้ให้กบัประเทศเป็นเงินจํานวน 1,529.99  1,555.60  1,506.98  และ 

1,473.10 บาทต่อคนต่อวัน นับเป็นรายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใช้จ่ายมากท่ีสุดสําหรับการมา

เท่ียวในประเทศไทย รองลงมาคือ คา่ซือ้สินค้าท่ีระลกึ และคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามลําดบั โดยในธุรกิจท่ี

พกัแรมมีการจําแนกประเภทตามข้อมูลของสํานกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการ

ทอ่งเท่ียวและกีฬาได้แก่ โรงแรม บ้านเพ่ือน เกสท์เฮ้าส์ บ้านพกัเยาวชน อพาร์ทเมนท์ และอ่ืนๆ จากข้อมลู

สถิต 10 ปีย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2553-2562 ท่ีพกัแรมประเภทโรงแรมมีจํานวนนกัท่องเท่ียวเข้าพกัมากท่ีสดุมา

โดยตลอด จากข้อมูลดงักล่าวจึงสรุปได้ว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัตอ่การสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยเป็นอยา่งมากตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (สํานกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2563) 
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ธุรกิจโรงแรมจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว และบริการเป็นอย่างมาก อีก

ทัง้ยงัมีความสําคญัต่อนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมายงัประเทศไทย ย่ิงนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้ามามาก

เทา่ไรก็ย่ิงสง่ผลดีตอ่ธุรกิจโรงแรมมากขึน้ในทิศทางเดียวกนั (เฉลิมพร ลิม้ศิริวฒัน์, 2557) แตอ่ย่างไรก็ตาม 

ธุรกิจโรงแรมต้องพบกบัความท้าทายมากมายหลายประการ ทัง้ความท้าทายจากภายในองค์การเอง เช่น  

การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ภายในองค์การ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การท่ีต้องปรับให้

เหมาะสมกบัการบริหารจดัการขององค์การ และปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบด้านลบในการดําเนินธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นคูแ่ข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (นนัทวฒัน์ 

พรเลิศกชกร, กานต์จิรา ลิมศริิธง และบริุนทร์ สนัติสาส์น, 2563) และโรคระบาดท่ีเกิดขึน้เช่นในปัจจบุนักบั

โรค Covid-19 ท่ีระบาดไปทัว่โลกส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติเข้ามาในประเทศไทยเพียง 6.70 ล้านคน

เท่านัน้ ทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้องพกัทัว่ประเทศหดตวัลง 73.60% (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2563) จากความท้าทายต่างๆ ท่ีได้ยกตวัอย่างมาข้างต้นทําให้ธุรกิจโรงแรมมีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะ

ปรับตวัให้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ให้ธุรกิจโรงแรมสามารถดํารงอยู่ได้

ในสภาวะตา่งๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ 

 การปรับเปล่ียนเรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ และพฒันาองค์การให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอนับเป็นปัจจยัสําคญัต่อการอยู่รอดขององค์การในการบริหารจดัการภายในองค์การให้สามารถ

รับมือในสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งสมดลุซึง่สอดคล้องกบั วฒุิ วชัโรดมประเสริฐ (2557) ท่ีกล่าวว่า ในสถานการณ์

ท่ีทัง้โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลยี ทําให้องค์การ

ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดใหญ่ องค์การขนาดกลางหรือองค์การขนาดเล็กต้องประสบกบัการ

เปล่ียนแปลงอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ดงันัน้องค์การจําเป็นต้องมีการเรียนรู้ และปรับองค์การเพ่ือตอบสนองตอ่

สภาวะแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านท่ีส่งผลดีต่อองค์การ หรือการ

เปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลให้เกิดสถานการณ์ด้านลบตอ่องค์การ หรือท่ีเรียกแนวคิดนีว้่า แนวคิดองค์การแห่งการ

เรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดท่ีองค์การต้องรับรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ มีการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะความสามารถ ปรับเปล่ียนแนวคิดพฤติกรรม และวิธีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นกัวิชาการหลายท่าน (Pimapunsri, 2008; Kanten, Kanten, 

and Gurlek, 2015; Tarigan and Putri, 2015; Caputo, Garcia-Perez, Cillo, and Giacosa, 2019) เห็น

ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลตอ่การเรียนรู้ของบคุลากร เกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในระดบับคุคล 

และระดบัองค์การ ช่วยให้องค์การปรับเปล่ียนแนวคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบตัิงาน และเกิดการเรียนรู้

อยา่งตอ่เน่ืองซึง่จะทําให้กลายเป็นองค์การท่ีสามารถรับมือกบัสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ

การแขง่ขนัท่ียัง่ยืนในอนาคต แล้วอะไรคือองค์การแหง่การเรียนรู้ 
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องค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไร 

เม่ือกล่าวถึงแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มีนกัวิชาการ 3 ท่าน เพราะเป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่แนวคิดนี ้

อย่างมาก จึงได้รับการยอมรับในวงกว้าง และถูกอ้างอิงในงานวิจยัเป็นอย่างมากจึงนบัเป็นผู้ รู้ในศาสตร์นี ้

อย่างแท้จริง ประกอบไปด้วย Peter Senge  David Garvin และ Michael J. Marquardt (สกล บญุสิน, 

2555) โดยนกัวิชาการทัง้ 3 ทา่นได้นิยามแนวคดิองค์การแหง่การเรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

Senge (1990) กล่าวว่า แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้คือ การเรียนรู้ร่วมกนัของบคุลากรภายใน

องค์การเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การทํางานเป็นทีมสําหรับเพิ่มจดุแข็ง แก้ไขจดุอ่อน ผ่านการ

แชร์ความรู้ ทกัษะ ความชํานาญเช่ียวชาญ และประสบการณ์ร่วมกนั โดยเร่ิมจากการเข้าใจความสามารถ

ของคนในองค์การ และนําความสามารถของแต่ละคนมาพัฒนาจนเป็นความเช่ียวชาญเพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขนั และการปรับตวัขององค์การรองรับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยองค์ประกอบสําหรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Senge มีทัง้หมด 5 

องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) คือ การมองปัญหา การเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ของปัญหา การจดัลําดบัความสําคญัของปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการ

จดัการปัญหาอยา่งมีโครงสร้าง รวมถึงบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆ และทําการ

เปล่ียนแปลงความคดิ พฤติกรรมของบคุลากรทัง้ระบบ 

2. ความรอบรู้แหง่ตน (Personal Mastery) คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของบคุลากรใน

การเรียนรู้ พฒันาตนเองอยางตอ่เน่ืองด้วยความเต็มใจ ซึ่งแตล่ะบุคคลจะมีความใฝ่รู้ไม่

เทา่กนั ย่ิงแรงขบัเคล่ือนมากย่ิงทําให้มีความรอบรู้แห่งตนมากตามไปด้วย และนําความรู้

ท่ีเกิดขึน้ไปบริหารภายในองค์การอยา่งเหมาะสมสร้างสรรค์ 

3. แบบแผนความคดิอ่าน (Mental Models) คือ การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งอย่างเปิด

ใจ และพร้อมปรับเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งสร้างสรรค์ และไมย่ดึตดิกบัแนวคดิเดมิๆ ของตน  

4. การมีวิสยัทศัน์ร่วมกัน (Shared Vision) คือ การท่ีสมาชิกในองค์การมีเป้าหมายในการ

ทํางานร่วมกนั โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างเต็มใจ ซึ่งจะทํา

ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้น มีแรงบนัดาลใจ และก่อให้เกิดความผกูพนัของสมาชิกทัง้

องค์การจงึสง่เสริมให้มีการส่ือสาร เผยแพร่ และพฒันาวิสยัทศัน์ร่วมกนั 

5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ การทํางาน และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

อย่างมีระบบ โดยนําความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถมาทําการ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัด้วยความไว้วางใจแก่กนั สง่ผลให้เกิดทีมงานท่ีเป็นเลิศ และเกิด

ความผกูพนักนัภายในองค์การ 

Garvin (1993) กลา่ววา่ องค์การแหง่การเรียนรู้คือ องค์การท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้จากทัง้ 

ความรู้ภายใน และภายนอกองค์การ จากการบรูณาการความคดิสร้างสรรค์ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ และนํา

ความรู้ท่ีเกิดขึน้เผยแพร่ให้แก่สมาชิกภายในองค์การ เพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิด พฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกภายในองค์การให้เท่าทันกับสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ โดยองค์ประกอบ

สําหรับการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Garvin มีทัง้หมด 5 องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) คือ การวางแผน (Plan) 

ลงมือปฏิบตัิจริง (Do) ทําการตรวจสอบ (Check) วิเคราะห์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ (Act) 

และวางแผนครัง้ใหมต่อ่ไปอยา่งเป็นระบบ โดยเป็นวงจรท่ีหมนุวนไปอยา่งตอ่เน่ือง 

2. การทดลอง (Experimentation) คือ การทดสอบเพ่ือหาความรู้ใหม่ทัง้การทดลองเพ่ือ

เพิ่มพูน ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง และการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่ม

ความสามารถใหมใ่ห้กบัองค์การเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา (Learning from Past Experience) คือ การ

ทบทวนเหตกุารณ์ท่ีผา่นมาทัง้ในสิ่งท่ีประสบความสําเร็จ และความล้มเหลวเพ่ือเรียนรู้ใน

สิ่งท่ีผิดพลาด โดยทกุคนต้องเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย และเป็นระบบ 

4. การเรียนรู้จากผู้ อ่ืน (Learning from Others) คือ การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคน

ภายในองค์การจากการนําวิธีการปฏิบตัิงานท่ีดีท่ีสุดภายนอกองค์การเข้ามาเผยแพร่

ภายในองค์การ 

5. การถ่ายโอนความรู้ (Transferring Knowledge) คือ การกระจายองค์ความรู้ภายใน

องค์การเพ่ือทําให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้โดยอาศัยการกระตุ้ น และการสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

Marquardt (1996) กลา่วว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การท่ีสมาชิกภายในองค์การช่วยกนัสร้าง

ให้เกิดความรู้ใหม่ จากความคิดสร้างสรรค์ทัง้จากภายนอก และภายในองค์การจากความรู้ ความชํานาญ

ในการทํางาน และทําการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจดัการภายในองค์การ โดยองค์ประกอบสําหรับการเป็น

องค์การแหง่การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt มีทัง้หมด 5 องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบยอ่ยด้านองค์การ (Organization Subsystem) คือ การวางรากฐานท่ีสําคญัภายใน

องค์การเช่น การกําหนดวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 

เพ่ือสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้ 
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2. ระบบย่อยด้านคน (People Subsystem) คือ ระบบท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเป็นสําคญั เช่น 

พนกังาน ลกูค้า หุ้นส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงชมุชนท่ีอยู่แวดล้อม ซึ่งทุกกลุ่มมี

คณุคา่ตอ่องค์การแหง่การเรียนรู้  

3. ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology Subsystem) คือ การนําเทคโนโลยี  เคร่ืองมือท่ี

ทนัสมัยมาช่วยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ได้สะดวกย่ิงขึน้ เช่น เทคโนโลยีการ

จดัการความรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ 

4. ระบบย่อยด้านความรู้ (Knowledge Subsystem) คือ ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ของ

องค์การประกอบไปด้วย การแสวงหา การสร้าง การเก็บรักษา การวิเคราะห์ และการทํา

ฐานข้อมลู การถ่ายโอน การเผยแพร่ความรู้ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการทําให้

ข้อมลูมีความถกูต้องแมน่ยํา 

5. ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ (Learning Subsystem) คือ ระบบหลกัท่ีสําคญัในการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้มี 3 ระดบัได้แก่ ระดบับคุคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ ซึ่งแต่

ละระดบัจะเร่ิมท่ีทกัษะของบคุลากรแตล่ะคนท่ีต้องมี 5 ประการ ได้แก่ความคิดเชิงระบบ 

แบบแผนความคิด ความรอบรู้แห่งตน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสนทนาส่ือสารกนั 

โดยการสร้างการเรียนรู้มี 3 ประเภท คือ การเรียนรู้เพ่ือการปรับตวั การเรียนรู้โดยการ

กระทํา และการเรียนรู้เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายขององค์การ 

จากแนวคดิของนกัวิชาการทัง้ 3 ท่าน ทําให้สรุปได้ว่าการพฒันาองค์การให้กลายเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ต้องอาศยัการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และทักษะของสมาชิกภายใน

องค์การผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การ มาทําการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ทัง้จากภายใน และ

ภายนอกองค์การ หลงัจากนัน้องค์การจะทําการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้สู่สมาชิกทุกคนผ่านช่องทางการ

สนบัสนนุการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์การเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแนวคิดท่ีเท่าทนัตอ่สถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้นําไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของสมาชิกท่ีทนัสมยัในเหตกุารณ์ปัจจบุนัส่งผล

ต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจขององค์การให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในสภาวะต่างๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาได้อยา่งยัง่ยืน 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้กับธุรกจิโรงแรม 

องค์การท่ียัง่ยืนคือองค์การแห่งการเรียนรู้โดยเน้นท่ีการฝึกอบรมพนกังานให้มีประสิทธิภาพเป็น

ส่วนสําคญัสู่แนวทางการเร่ิมต้นสําหรับสร้างกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืนภายในองค์การ ซึ่งในธุรกิจโรงแรมมี

ความซบัซ้อนหลายแง่มมุในการบริหารองค์การในภาพรวมจึงต้องใช้ความรู้ในการบริหารจดัการท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการบริหารเป็นอย่างมาก ดงันัน้การใช้องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางท่ีอาจช่วยส่งเสริม
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ธุรกิจโรงแรมให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาศักยภาพให้สูงขึน้ และส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนรู้ เกิดความคิดท่ีสร้างสรรค์ทัง้ระดบับุคคล และระดบัองค์การ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจ

โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยในบทความนีจ้ะนําเสนอในส่วนท่ีเป็นประเด็นสําคญัในการพฒันาองค์การให้กลายเป็น

องค์การแหง่การเรียนรู้นัน้คือ การท่ีฝ่ายบริหารของโรงแรมต้องปรับตวั และออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม

พนกังานด้วยนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีทนัท่วงที มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท่ีมุ่งเน้นความยัง่ยืนเชิงกลยทุธ์

เพ่ือนําไปใช้กบัธุรกิจโรงแรมอยา่งตอ่เน่ืองในอตุสาหกรรมโรงแรมโดยแบง่เป็น 6 ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การสนบัสนนุของพนกังานท่ีมีตอ่องค์การอย่างเต็มใจเพ่ือให้ภารกิจ กลยทุธ์ และคา่นิยม

ขององค์การสําเร็จลุล่วงไปได้ โดยต้องอาศยัความเข้าใจในแนวทางการขบัเคล่ือนผ่าน

ภารกิจ และกลยทุธ์ของธุรกิจโรงแรมอยา่งชดัเจน  

2. ผู้ นําต้องส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการลองผิดลองถูก กล้าเสนอ

แนวคิดของตนเอง และทดลองปฏิบัติงานในแนวทางใหม่ๆ ด้วยความมุ่งมั่นท่ีมีต่อ

องค์การโดยเป็นการแสวงหาความรู้ทัง้จากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งแนวทางนีจ้ะ

เกิดได้ตอ่เม่ือพนกังานของโรงแรมมีความเข้าใจในวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนของผู้ นํา  

3. การสนบัสนนุให้เกิดการทดลองสิ่งใหม่ๆ  อยา่งสร้างสรรค์ด้วยการมอบรางวลัแก่สมาชิกใน

ทุกระดบัขององค์การท่ีสามารถนําเสนอแนวคิด และแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงาน

อย่างสร้างสรรค์โดยสมาชิกของธุรกิจโรงแรมต้องได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความ

ยัง่ยืน 

4. การนําความรู้ และแนวความคดิท่ีได้ทัง้จากภายนอก และภายในถ่ายโอนสู่สมาชิกภายใน

โรงแรมโดยต้องอาศยัความสามารถขององค์การเป็นส่วนสําคญัในการถ่ายโอนความรู้ 

และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบทัง้แนวคิด วิธีการปฏิบตัิงาน และแสวงหาสิ่ง

ใหม ่เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบตังิานท่ีดีท่ีสดุอยา่งยัง่ยืน  

5. ผู้ จัดการต้องสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบการ

ทํางานเป็นทีม และความร่วมมือซึ่งกันและกันสําหรับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นรูปแบบ

สําหรับการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสนบัสนุนให้เกิดความกล้าท่ีจะทดลอง 

นําเสนอสิ่งใหม่ๆ โดยต้องเปิดใจให้กว้างเพ่ือยอมรับสิ่งใหม่จึงจะให้เกิดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ภายในองค์การ 

6. การสนับสนุนด้านเวลาสําหรับการหยุดภาระงานชั่วคราวเพราะความเครียดจากการ

ทํางานจะลดทอนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และใช้การกระตุ้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ รวมถึงทบทวนความก้าวหน้าขององค์การอย่างรอบคอบ เ น่ืองจาก
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กระบวนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มีความซบัซ้อน การให้อิสระทางความคิดของแต่

ละบุคคล และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันจึงมีความสําคญัอย่างย่ิง เพราะช่วยส่งเสริม 

พฒันานวตักรรม และการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงของโลก (Garvin, Edmondson, 

and Gino, 2008; Brazdauskas and Gaigalaite, 2015) 

 

การประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ไปปรับใช้ในธุรกจิโรงแรม 

จากแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของทัง้ 3 แบบท่ีกล่าวมาข้างต้น ในบทความนีท้างผู้ เขียนขอ

นําเสนอการนําแนวคดิของ Senge (1990) มาทําการปรับใช้เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมกลายเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ เน่ืองจาก Senge เปรียบเสมือนผู้จดุประการในแนวคิดองค์การแหง่การเรียนรู้เป็นท่านแรก หลงัจาก 

นัน้จะมีแนวคิดของทัง้ Garvin (1993) และ Marquardt (1996) ตามมาในภายหลงั โดยแนวทางการ

ประยกุต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมมีกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) 

ธุรกิจโรงแรมต้องมองภาพรวมของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ถึงความเช่ือมโยงกบัธุรกิจของตนเองว่ามี

ผลกระทบกับตนอย่างไร มีความรุนแรงมากน้อยอย่างไร หลงัจากนัน้ให้ทําการจดัลําดบัความสําคญัชอง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างมีโครงสร้างเป็นระบบเพ่ือให้สมาชิกทําความเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงต้องผลกัดนัให้

สมาชิกเปล่ียนแปลงแนวคิดด้วยการเสริมแรงทางบวกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหม่ทัง้ระบบ

ภายในองค์การ ตวัอย่างเช่น สถานการณ์ COVID-19 ท่ีกําลงัเกิดขึน้ทางโรงแรมต้องเช่ือมโยงให้ได้ว่ามี

ผลกระทบตอ่การปิดประเทศในแตล่ะประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ดงันัน้ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจท่ี

พึ่งพานกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเข้ามาพํานกัในไทย อีกทัง้นโยบายภาครัฐท่ีมีการล็อคดาวน์หรือการขอความ

ร่วมมือการเดินทางข้ามจงัหวดัของคนภายในประเทศ สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลกรทบกบัธุรกิจโรงแรมในด้านใด 

และมีความรุนแรงในระดบัใด ทางโรงแรมต้องมองโครงสร้างของตนเองให้ออก และแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ มีขัน้ตอนชดัเจน รวมถึงการทําให้สมาชิกทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเข้าถึงปัญหาอุปสรรคท่ี

โรงแรมต้องเผชิญ เม่ือสมาชิกทกุคนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ทางโรงแรมต้องสร้างแรงผลกัดนัเชิงบวกให้แก่

สมาชิกทกุคนเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคดิ วิธีการปฏิบตังิานอยา่งสร้างสรรค์ 

2. ความรอบรู้แหง่ตน (Personal Mastery) 

สมาชิกทุกคนในโรงแรมต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา ค้นคว้าหาความรู้ทัง้จากภายใน 

และภายนอกองค์การ ฝึกฝนเพิ่มทักษะความสามารถจากความต้องการพัฒนาท่ีเกิดจากแรงผลักดัน

ภายในจิตใต้สํานกึของตวัเอง โดยไมต้่องให้ใครมาตัง้กฎระเบียบข้อบงัคบัควบคมุใดๆ โดยแรงขบัเคล่ือนใน

การใฝ่รู้นัน้ต้องเกิดมาจากความคดิสร้างสรรค์ท่ีสามารถนํามาปฏิบตัิได้จริงภายในโรงแรม อีกทัง้ยงัต้องลด

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้พฒันาสิ่งต่างๆ และต้องเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นตอของปัญหา
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อยา่งแท้จริง ตวัอยา่งเชน่ ในสถานการณ์ COVID-19 สมาชิกของโรงแรมต้องเรียนรู้หาข้อมลูว่า COVID-19 

คืออะไร มีความรุนแรงต่อผู้ ท่ีติดเชือ้อย่างไร การติดเชือ้ระหว่างกันเกิดขึน้จากอะไร มาตรการการป้องกัน

ต้องทําอยา่งไร และนํามาประยกุต์ให้เข้ากบับริบทของโรงแรมเพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ระหว่างสมาชิกโรงแรม

ด้วยกันรวมถึงการสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าท่ีมาพักในโรงแรมว่ามีความปลอดภัยจากเชือ้ และมีการ

ป้องกนัตามมาตรฐานสากล ซึง่ New Normal ท่ีเกิดขึน้ในการให้บริการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วยหรือการปฏิบตัิตนของพนกังานท่ีถูกสุขอนามยัเป็นท่ียอมรับของลูกค้าจําเป็นต้องมีการพฒันา

ทกัษะจากการใฝ่หาความรู้ และทําการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มทกัษะใหม่ๆ ขึน้มาให้แก่สมาชิกภายในโรงแรมเป็น

อย่างมากหากสมาชิกเต็มใจก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีช้า เกิดการต่อต้าน และเกิดการสิน้เปลืองทัง้เวลา 

ทรัพยากรของโรงแรมสง่ผลให้เกิดความเสียหายขึน้ภายในโรงแรมอีกด้วย  

3. แบบแผนความคดิอา่น (Mental Models) 

สมาชิกทุกคนล้วนมีทัศนคติ แนวคิดเป็นของตนเองทําให้การร่วมแรงร่วมใจทําสิ่งเดียวกันเพ่ือ

เป้าหมายของโรงแรมเป็นเร่ืองท่ียากลําบาก ดงันัน้ทางผู้ นําในธุรกิจโรงแรมต้องทําให้สมาชิกทุกคนเปิดใจ

รับฟังความคดิเห็นของแตล่ะคนอยา่งเปิดใจด้วยความเต็มใจ ยอมรับความคิดตา่งอย่างมีเหตมีุผล และทํา

ให้แนวคิดเหล่านัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัวิสยัทศัน์ขององค์การ ตวัอย่างเช่น การท่ีโรงแรมแจ้งพนกังาน

วา่โรงแรมเกิดวิกฤตขาดทนุในการประกอบการในสถานการณ์ COVID-19 แตโ่รงแรมไม่ต้องการปิดกิจการ

ไป และไม่ต้องการไล่พนักงานออกเพ่ือลดค่าใช้จ่าย จึงขอสอบถามความสมัครใจว่าใครยินดีจะลาออก 

และใครต้องการสู้ตอ่ไปกบัทางโรงแรม สําหรับผู้ ท่ีต้องการร่วมงาน และสู้กบัโรงแรมตอ่ไปนัน้ ทางผู้ นําต้อง

ทําการระดมความคิด เพ่ือหาแนวทางสําหรับกรอยู่รอดของโรงแรมต่อไป ให้โรงแรมมีรายได้มากพอกับ

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ สมาชิกทุกคนนําเสนอแนวทางการทําธุรกิจเพ่ือชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไป ซึ่งจะทําให้

เกิดแนวคิดมากมายจากสมาชิกท่ีนําเสนอขึน้มาทัง้เหมือนกัน คล้ายกัน แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ทัง้

ผู้บริหาร และสมาชิกต้องเปิดใจให้กว้าง รับฟังอยา่งไม่มีอคติในความคิดตา่ง และพิจารณาอย่างเป็นระบบ 

มีแบบแผน สามารถทําได้จริง หาบทสรุปวา่แผนใดเหมาะสมกบัโรงแรมของเรามากท่ีสดุ และสอดคล้องกบั

สถานการณ์ขณะนีม้ากท่ีสดุ  

4.  การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 

ผู้ นําต้องสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกทุกคนเห็นคุณค่าในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง และเป็นวิสยัทศัน์เดียวกบัโรงแรม อีกทัง้ส่งเสริมให้สมาชิกทกุคนในองค์การมีส่วนร่วมในการ

ส่ือสาร เผยแพร่ และพฒันาวิสยัทศัน์ร่วมกนั ตวัอยา่งเชน่ หลงัจากท่ีโรงแรมได้แนวทางในการสร้างรายได้ท่ี 

ตกผนกึจากการประชมุหาแนวทางตา่งๆ ร่วมกนัแล้ว ปรากฎวา่ได้มาทัง้หมด 3 แผน อนัประกอบด้วย  

ทําอาหารขาย ให้บริการรถรับส่ง ให้บริการทําความสะอาดตามบ้านเรือน ทางโรงแรมนําแผนทัง้หมดมา

ปรึกษาหารือกับสมาชิกภายในองค์การอีกครัง้รวมทัง้ต้องสร้างแรงบนัดาลใจแก่สมาชิกทุกคนท่ีจะพฒันา
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วิสยัทศัน์ไปด้วยกนัหาบทสรุปวา่ โรงแรมของเราจะมุ่งไปทําธุรกิจอะไรดีสดุในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นี ้ซึ่งจะ

ทําให้การทําธุรกิจเฉพาะหน้านีเ้กิดขึน้จากการนําเสนอแนวคิด การพิจารณาร่วมกนัอย่างมีระบบ ทกุคนได้

แสดงความคิดเห็น และเห็นพ้องต้องกนั ส่วนสมาชิกท่ีมีแนวคิดท่ีแตกตา่งออกไป ทางผู้บริหารต้องอธิบาย

ได้วา่เพราะอะไรถึงเลือกทําแนวทางดงักล่าวอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการยอมรับความตา่งของแนวคิดท่ี

เกิดขึน้อยา่งมีเหตมีุผลรองรับ ชีใ้ห้เห็นถึงข้อดี ข้อด้อยในแตล่ะทางเลือก และส่ือสารแนวทางดงักล่าวให้แก่

ทกุคนภายในองค์การเข้าใจถึงสิ่งท่ีจะทําตอ่ไปนี ้

5.  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 

สมาชิกทุกคนภายในองค์การทํางานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีระบบ มีขัน้ตอนชดัเจน และแบ่งปัน

แนวคิด ความรู้ ทกัษะ ปรับปรุงแก้ไข และเรียนรู้ไปพร้อมกนั ดงันัน้ผู้ นําต้องให้ความสําคญัการแก้ปัญหา

ร่วมกนั ตวัอยา่งเชน่ โรงแรมได้บทสรุปท่ีจะทําอาหารแบบจําหน่ายกลบับ้าน และ Delivery ถึงบ้านเป็นการ

สร้างรายได้ชว่ง COVID-19 ดงันัน้ทางผู้ นําต้องจดัสมาชิกให้มีความเหมาะสมกบัตําแหน่งงานให้มากท่ีสดุ

เพ่ือให้มีความคล่องตวั เช่ียวชาญในการรับผิดชอบในหน้าท่ีมากท่ีสุด แต่ต้องยอมรับว่าสมาชิกทุกคน

จะต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้ด้วยความสามคัคีพร้อมจะต่อสู้ ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าท่ี

แตกตา่งไปจากธุรกิจเดมิ ชอ่งทางการตดิตอ่กบัลกูค้าเพ่ือให้สามารถสัง่อาหารได้สะดวกท่ีสดุ การจดัลําดบั

คิวของ การบริหารจดัการซือ้วตัถดุิบให้พอดีกับ Order แต่ละวนัให้มีส่วนเน่าเสียหายน้อยท่ีสุด และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย ท่ีเป็นสิ่งใหม่ในการประกอบธุรกิจแนวทางใหม่ท่ีเกิดขึน้ สมาชิกทุกคนจึงต้องเจอกับปัญหา 

อุปสรรค ความผิดพลาดมากมาย แต่ด้วยความเข้าใจในสถานการณ์และการมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน มีแรง

บนัดาลใจร่วมกันเพ่ือจะฟันฝ่าวิกฤตท่ีเกิดขึน้ให้พ้นไปได้ ส่งผลให้สมาชิกทุกคนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ แก้ไข

ข้อผิดพลาด และพฒันาความสามารถในการดําเนินธุรกิจร่วมกนั จากการเรียนรู้ภายใต้การปฏิบตัิงานจริง 

และเม่ือโรงแรมสามารถอยู่รอดจากธุรกิจเฉพาะหน้านีไ้ด้ จนพ้นวิกฤตไปได้สมาชิกทกุคนจดจําช่วงเวลาท่ี

ยากลําบาก การร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมๆ กัน จะทําให้เกิดความผูกพนัทัง้ในระดบับุคคล และมีความ

ผกูพนักบัโรงแรมท่ีไมท่อดทิง้พนกังานในชว่งเวลาท่ียากลําบาก 

การประยกุต์ใช้องค์การแหง่การเรียนรู้ดงักลา่วเป็นแนวทางท่ีทําให้ธุรกิจโรงแรมสามารถท่ีจะเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองเพ่ือให้สามารถรับมือกบัความท้าทายท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจ แตก่าร

ปรับใช้ขึน้อยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละโรงแรมท่ีอาจจะมีบริบท ความสามารถท่ีโดด

เดน่แตกตา่งกนัออกไป ตอ่จากนีผู้้ เขียนจะขอนําเสนอตวัอย่างการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมในสถานการณ์ 

COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีน และแนวทางในการรับมือของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในแตล่ะช่วง

ของสถานการณ์ COVID-19 

 

 



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 51 - 

แนวทางการปรับตัวของธุรกจิโรงแรมในสถานการณ์ COVID-19 

Hao, Xiao, and Chon (2020) กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ในจีนทําให้เกิดความหวาดกลวั 

และความผันผวนอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลก ดงันัน้ทางธุรกิจโรงแรมในจีนจําเป็นต้อง

ปรับตวัเพ่ือเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยมีการบริหารจดัการพอสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

1. โรงแรมควรมีการจัดตัง้ทีมพิเศษขึน้มาเพ่ือรับผิดชอบสําหรับจัดการภัยพิบตัิโดยเฉพาะเพ่ือรับ

หน้าท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชา ดําเนินการ รับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทําการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ภายในโรงแรม ด้วยนวตักรรมใหมท่ี่สามารถ

อํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมลูและการตดัสินใจท่ีตอบสนองได้อยา่งทนัทว่งที เชน่ 

แอพพลิเคชัน่บนมือถือ  

3. โรงแรมควรพยายามรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเอาไว้ และใช้ช่วงเวลานีทํ้าการฝึกอบรม

พนกังานทาง Online ให้สามารถทํางานได้หลายอย่างพร้อมกันเพ่ือความยืดหยุ่นในการทํางาน

และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรมนษุย์   

4. โรงแรมควรนําอุปกรณ์อัจฉริยะมาทดแทนการใช้แรงงานคนและทําการเลิกจ้างคนงานท่ีมี

ประสิทธิภาพต่ํา ทศันคตใินการทํางานท่ีไมดี่ออกไป ร่วมทัง้สง่เสริมให้พนกังานลาพกัผ่อนประจําปี 

และลดวนัและชัว่โมงทํางานเพ่ือลดต้นทนุแรงงาน 

5. ทําการฟืน้ฟูความเช่ือมัน่ของลกูค้าโดยการยกเลิกการจองฟรี และขยายการเป็นสมาชิกโปรแกรม

สะสมคะแนนและเพิ่มสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า 

6. โรงแรมต้องใช้มาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีพกัของ

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชือ้โรค การควบคุมสุขอนามัยอาหาร การแจกจ่ายหน้ากาก การให้

คําปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์  

7. การตรวจจบัสขุภาพของลกูค้าและพนกังาน การควบคมุสขุอนามยัห้องซกัรีด พืน้ท่ีสาธารณะ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทัง้เชิญชวนให้ลูกค้าดูแลกระบวนการทําความสะอาดอย่าง

ละเอียดในสถานท่ีทัง้หมดและถ่ายทอดขัน้ตอนทางออนไลน์เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจถึงความปลอดภัย

ของโรงแรม 

8. โรงแรมต้องนําเทคโนโลยีมาให้บริการแบบอจัฉริยะไม่ต้องสมัผสัอย่างการเช็คอินด้วยตนเอง การ

เช็คอินแบบระยะไกล การสแกนใบหน้า การควบคมุรูมเซอร์วิสด้วยเสียง และการเช็คเอาต์ศนูย์

วินาที บริการเหล่านีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือหลีกเล่ียงการสมัผสักับมนษุย์และลดการเข้าพกัของลกูค้า

ในพืน้ท่ีสาธารณะให้น้อยท่ีสดุ 
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9. ในกรณีท่ีโรงพยาบาลขาดแคลนเตียงสําหรับผู้ ป่วย ทางโรงแรมควรมีส่วนร่วมในการจัดหาท่ีพัก 

อาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ และผู้ ป่วยเพ่ือเป็นการแสดงออกด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของโรงแรม 

 

แนวทางการปรับตัวของธุรกจิโรงแรมสู่อนาคตหลังสถานการณ์ COVID-19 

หากใช้การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ความคล่องตวัในการเดินทาง (Travel mobility) และความ

กังวลในโรคระบาด (Fears) เป็นปัจจัยสําหรับการวิเคราะห์การฟื้นตวัของภาคการท่องเท่ียวไทย และ

แนวทางการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม จะสามารถแบ่งระยะการฟืน้ตวัของธุรกิจท่องเท่ียวออกเป็น 4 ช่วง 

ดงันี ้

1. เท่ียวไทย... เร่ิมใหม่อีกครัง้ (Begin over) 

2. ไทยเท่ียวไทย... สนกุได้ทกุจงัหวดั (Boost fun) 

3. จบัคู.่.. กู้ทอ่งเท่ียวไทย (Bubble tourism) 

4. กอบกู้ ... เท่ียวไทยให้สนกุ (Build-Back-Better) 

การปรับตัวในช่วงท่ี 1 เท่ียวไทย เร่ิมใหม่อีกครัง้ (Begin over) 

 ช่วงแรกผู้คนยังกังวลต่อโรคติดต่อทําให้นักท่องเท่ียวบางกลุ่มยังคงกลัวการเดินทาง ส่วนการ

เดินทางระหว่างประเทศยังถูกจํากัด คนในประเทศยึดมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ดังนัน้

รูปแบบการท่องเท่ียวช่วงจะเป็นการเดินทางระยะสัน้ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็น

ส่วนมาก และเน้นสถานท่ีท่ีผู้คนไม่พลุกพล่าน การปรับตวัของธุรกิจโรงแรมในช่วงท่ี 1 มีแนวทางการ

ปรับตวัพอสงัเขปดงันี ้

• โรงแรมต้องสร้างความเช่ือมัน่ด้านมาตรฐานสขุอนามยั (Amazing Thailand Safety and 

Health Administration: SHA) ในการยกระดบัความปลอดภัยด้านโรคติดต่อเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์วา่เป็นพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสะอาดปราศจากโรคตดิตอ่ 

• โรงแรมควรใช้แคมเปญด้านราคาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวกลุ่ม Gen Z 

Gen Y และ Gen X พํานกันานขึน้เพ่ือเพิ่มรายได้เข้าสูโ่รงแรม 

• โรงแรมต้องปรับวิธีการบริการแก่นกัท่องเท่ียวเพ่ือลดการสมัผสั เช่น การเช็คอิน Online และ

ใช้ Cashless ในการชําระเงินเป็นทางเลือกให้แก่นกัทอ่งเท่ียว 

• โรงแรมต้องร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือฟืน้ฟูแหล่งท่องเท่ียว และทรัพยากรทางธรรมชาติ จดัทําเป็น

โครงการทอ่งเท่ียวแบบนวตัวิถี โดยจํากดัจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าไปในแตล่ะวนัเพ่ือลดความ

แออดั 
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การปรับตัวในช่วงท่ี 2 ไทยเท่ียวไทย สนุกได้ทุกจังหวัด (Boost fun) 

 ในชว่งท่ี 2 นีย้งัคงปิดพรมแดนการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรค แต่

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศเร่ิมผ่อนคลายความกังวล ทําให้สามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายกบัทกุกลุม่นกัทอ่งเท่ียว อีกทัง้การเดินทางภายในประเทศจะมีระยะทางการเดินทางท่ียาวมาก

ขึน้ รวมถึงรูปแบบการเดินทางครอบคลมุทัง้รถยนต์ส่วนตวั เรือ และเคร่ืองบินการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม

ในชว่งท่ี 2 มีแนวทางการปรับตวัพอสงัเขปดงันี ้

• โรงแรมต้องเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบันกัทอ่งเท่ียวโดยมุง่ไปท่ีกลุม่ Silver Hair ซึง่เป็นกลุ่มท่ี

คอ่นข้างมีความกงัวลด้านสขุอนามยั และกงัวลเก่ียวกบัการติดตอ่ของโรคมากกวา่

นกัทอ่งเท่ียวกลุม่อ่ืนๆ 

• โรงแรมควรนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์โดยนําฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มมา

ทําการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือให้ทางโรงแรมสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีความต้องการแตกตา่งกนั 

• โรงแรมควรชกัชวนแหล่งชมุชนในท้องถ่ินเพ่ือช่วยกันส่งเสริมพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระแวก

ใกล้เคียง อยา่งเชน่ วดั พืน้ท่ีสาธารณะ แมนํ่า้ลําคลอง และร้านอาหารเพ่ือให้ในทกุๆ จงัหวดัมี

จดุขายท่ีแข็งแกร่งเป็นของตนเอง 

• โรงแรมต้องทําการปรับลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่จําเป็นลงเพ่ือให้มีกําไรมากขึน้ใน

การดําเนินงาน ซึง่มีความจําเป็นมาก เน่ืองจากยงัเป็นชว่งท่ีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติยงัไม่กลบัมา

ทอ่งเท่ียวในประเทศ 

การปรับตัวในช่วงท่ี 3 จับคู่... กู้ท่องเท่ียวไทย (Bubble tourism) 

 ในชว่งท่ี 3 นี ้เร่ิมมีการเปิดพรมแดนเกิดการเดินทางระหว่างประเทศเฉพาะบางส่วนเท่านัน้ เพราะ

ยงัคงมีความกงัวลหวาดกลวักบัการแพร่ระบาดของโรคอยู่ ดงันัน้การท่องเท่ียวจึงเป็นลกัษณะจบัคูเ่ดินทาง 

(Bubble Tourism) ซึง่เป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศในการเดินทางระหว่างประเทศท่ีจบัคูก่นัโดยไม่

ต้องมีการกกัตวั โดยประเทศไทยอาจเลือกตกลงกบัประเทศท่ีมีการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคได้อย่าง

ดี และนักท่องเท่ียวของประเทศนัน้มีความชอบในการเดินทางมาประเทศไทยเป็นทุนเดิม เช่น จีน 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น และภาครัฐอาจร่วมมือกับบริษัทประกันภัยหรือมีนโยบาย

เก่ียวกบัการป้องกนัโรคท่ีชดัเจนมากขึน้ การปรับตวัของธุรกิจโรงแรมในช่วงท่ี 3 มีแนวทางการปรับตวัพอ

สงัเขปดงันี ้

• โรงแรมยงัคงต้องคงเร่ืองการสร้างความมัน่ใจเร่ือง ความปลอดภยั ความสะอาด และแนวทาง

การควบคมุโรคระบาด โดยเฉพาะการมีตราสญัลกัษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety 
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and Health Administration: SHA) ภายในโรงแรมซึ่งเป็นการการันตีมาตรฐานความ

ปลอดภยัด้านสขุอนามยัเพ่ือนกัทอ่งเท่ียว 

• ต้องมีการสร้างจังหวัดนําร่องหรือกลุ่มพืน้ท่ี (Cluster) เพ่ือเป็นต้นแบบสําหรับการรับ

นกัท่องเท่ียวจากต่างชาติ แต่ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องพึ่งพานกัท่องเท่ียวต่างประเทศเป็นหลกัใน

การขับเคล่ือนเหมือนตัง้แต่อดีตท่ีผ่านมา และเป็นพืน้ท่ีท่ีสะดวกในการควบคมุโรคแบบปิด 

เชน่ เกาะสมยุ และภเูก็ต  

การปรับตัวในช่วงท่ี 4 กอบกู้... เท่ียวไทยให้สนุก (Build-Back-Better) 

 ชว่งท่ี 4 นีก้ารทอ่งเท่ียวในไทยกลบัมาเป็นปกติ มีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเสรีเน่ืองจากมี

การเปิดพรมแดนอยา่งเป็นทางการ นกัทอ่งเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวเหมือนก่อนเกิด COVID-19 เพราะมีการ

ใช้วคัซีนอย่างแพร่หลาย การเดินทางทุกเส้นทางกลบัสู่ภาวะปกติ จํานวนนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมตา่งๆ 

กลบัมาคกึคกัเหมือนเดมิ แม้วา่การฟืน้ตวัเข้าสูช่ว่ง 4 นี ้ยงัไมแ่น่นอนว่าจะเกิดขึน้เม่ือไหร่ แตถ้่าพฒันาการ

ช่วงท่ี 3 ผ่านไปได้ดี และประเทศส่วนใหญ่มีความมัน่ใจต่อโรคระบาด และเปิดให้มีการเดินทางเข้าออก

ประเทศ แต่อาจจะยังซบเซาอีก 2-3 ปี ก่อนจะทยอยฟื้นตัวไปพร้อมกับการท่องเท่ียววิถีใหม่ (New 

Normal) ดงันัน้การดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนกัท่องเท่ียวท่ี

เปล่ียนแปลงไป ธุรกิจโรงแรมต้องเร่งปรับตวัเพ่ือความยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจต่อไป โดยมีแนวทางพอ

สงัเขป 4 ด้านใหญ่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. การตอบสนองตอ่ภาวะวิกฤต (Crisis response) 

• ในชว่งสถานการณ์ COVID-19 ธุรกิจโรงแรมต้องประสบกบัรายได้ท่ีเข้ามาในระดบัต่ําเป็น

เวลานาน ดงันัน้การรักษาสภาพคล่องจึงมีความสําคญัอย่างมากเพ่ือให้พ้นวิกฤตด้านเงิน

หมุนเวียน ดงันัน้ทางโรงแรมจึงต้องทําการเตรียมเงินสด และจดัหาช่องทางสําหรับการ

ระดมทนุเข้ามาในกิจการให้สามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อย่างมีสภาพคลอ่ง 

• ธุรกิจโรงแรมต้องเตรียมรับมือกับการเข้ามาของนักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยปฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดอยา่งเคร่งครัดเพ่ือช่วยควบคมุ และป้องกนัการระบาดซํา้

ซึ่งนบัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัตอ่ธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์

ของโรงแรมไปในตวัอีกด้วย  

• ธุรกิจโรงแรมต้องรักษาอัตราการเข้าพักของนักท่องเท่ียวเอาไว้ให้ได้โดยใช้มาตรการ

กระตุ้นต่างๆ เช่น การออกแพ็กเกจร่วมกับธุรกิจพันธมิตร การแข่งขันด้านราคา รวมถึง

ต้องหาชอ่งทางการเสริมรายได้อ่ืนๆ มาชดเชย เช่น การให้บริการด้านอาหาร และการเข้า

พกัเพียงชว่งกลางวนั เป็นต้น  
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 2. การตอบสนองตอ่ความต้องการ (Demand response) 

• ธุรกิจโรงแรมต้องสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีลูกค้าคาดหวงัตลอดการเดินทาง (Customer 

journey) ตัง้แต่วิธีการจองเข้าพกั ช่องทางการติดตอ่ส่ือสาร รูปแบบห้องพกัของโรงแรม 

รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก  และบริการอ่ืนๆ เพราะการตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้เป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จ และช่วยสร้าง Brand loyalty ให้กบันกัท่องเท่ียวไปใน

ตวั 

• ธุรกิจโรงแรมต้องมีความหลากหลายในชอ่งทางการจองห้องพกั และการติดตอ่ส่ือสารเพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าซึ่งนักท่องเท่ียวในแต่ละช่วงวยัมีความต้องการในการ

ส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั และยงัสร้างความนา่เช่ือถือให้ทางโรงแรมอีกด้วย  

• โรงแรมควรนําเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีมากมาย

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือทําให้ทางโรงแรมสามารถจัดกลุ่มลูกค้า และทราบถึงความ

ต้องการของลกูค้า (Customer segmentationand personalization) ซึ่งจะทําให้โรงแรม

ตอบสนองตอ่ความต้องการ และความคาดหวงัของลกูค้าได้อย่างถกูต้อง  

• โรงแรมต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึน้ เพราะส่วนมาก

ธุรกิจโรงแรมใช้ประโยชน์ไม่คุ้มคา่จากสินทรัพย์ท่ีมี (Underutilized asset) อย่างเช่นช่วง

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (Low Season) ควรเป็นการให้บริการห้องพกัคร่ึงวนั เปิดให้บริการ

ฟิตเนส และสระว่ายนํา้เป็นรายวนั หรือการให้เช่าห้องประชุมของโรงแรมแบบรายเดือน 

เป็นต้น 

 3. การลดความเส่ียงด้านตา่งๆ (Reduce risks) 

• ธุรกิจโรงแรมต้องลดความเส่ียงด้านการพึ่งพานกัท่องเท่ียวจากตลาดเดียวมากเกินไป 

ด้วยการเจาะตลาดนกัท่องเท่ียวหลายๆ ประเทศ และมุ่งนกัท่องเท่ียวภายในประเทศให้

มากขึน้เพ่ือป้องกันกับสถานการณ์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดขึน้ในประเทศใดประเทศหนึ่งใน

อนาคต 

• ธุรกิจโรงแรมต้องลดความเส่ียงเร่ืองรายได้จากการพึ่งพาฤดกูาลท่องเท่ียวเป็นหลกั แตห่นั

มาสร้างรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวโดยการให้บริการอ่ืนควบคู่กันไป ด้วยการ

ให้บริการลกูค้าท่ีไม่ใช่ผู้พกัแรมภายในโรงแรมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้มากขึน้โดยใช้สิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีเป็นสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets) อาทิ ห้องประชุม ห้องออกกําลงักาย 

สระวา่ยนํา้ และร้านอาหาร 
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• ธุรกิจโรงแรมต้องทําการประเมินรายได้ คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในโรงแรมเพ่ือทําการ

วิเคราะห์ในการปรับโครงสร้างต้นทนุโดยการลดต้นทนุคงท่ีลงซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย

จากสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝัน และยงัช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัด้านต้นทุนใน

อนาคต 

 4. การหาโอกาสทางธุรกิจใหมจ่ากธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง (New opportunity)  

• ธุรกิจโรงแรมต้องทําการร่วมมือกับธุรกิจอ่ืนๆ (Partnerships) ให้มากขึน้ เช่น ธุรกิจนํา

เท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจดูแลสุขภาพ และเน้นมีส่วนร่วมกับชุมชน 

โดยออกแบบการให้บริการอย่างสร้างสรรค์อย่าง การให้บริการอาหารท่ีได้รับการนิยมใน

ท้องถ่ิน แปลงเป็นสถานท่ีสําหรับเจริญสติและดแูลสขุภาวะทางจิตใจ และให้บริการเป็น

ศนูย์พกัฟืน้สําหรับผู้ ป่วยตา่งๆ  

• ธุรกิจโรงแรมผนัมาเป็นตวักลางของการให้บริการตา่งๆ (Networking and service 

matching) ถือเป็นการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายให้แก่ลกูค้า รวมถึงชว่ยขยายฐาน 

ลกูค้าได้ เช่น เป็นตวักลางในการจดัหาห้องประชมุ จดัหาห้องออกกาลงักาย ให้แก่ลกูค้า

โดยใช้ทรัพยากรของโรงแรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรงแรมตนเองหรือจากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกนั (Folinas, Duquenne, and Metaxas, 2020) 

 

บทสรุป 

ปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมได้ทําการปรับเปล่ียนแนวทางสําหรับการบริหารจดัการภายในธุรกิจโรงแรม

ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างเช่น สถานการณ์ COVID-19 โดยนโยบายเหล่านัน้

เกิดขึน้เพ่ือความอยู่รอดของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นมาตราการป้องกนั การสร้างสุขอนามยั การใช้เทคโนโลยี

เพ่ือลดการสมัผสั และนโยบายต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งเม่ือพิจารณาอย่างละเอียดในแต่ละนโยบายท่ีทาง

โรงแรมต้องทําการปรับเปล่ียนให้ทนัสมยันัน้ล้วนเป็นกระบวนการขององค์การแหง่การเรียนรู้แทบทัง้สิน้โดย

เร่ิมจากสมาชิกทุกคนภายในองค์การเรียนรู้ และเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

ความสําคญัของปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้เกิดความตระหนกัรู้ ใฝ่รู้ในการค้นหา

ความรู้จากทัง้ภายในและภายนอกองค์การเพ่ือเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลง โดยสมาชิกทุกคนใน

องค์การจะมีเป้าหมายเดียวกนัเพ่ือผลกัดนัให้องค์การสามารถก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ท่ียากลําบากไปให้

ได้ ดงันัน้ทัง้องค์การและสมาชิกจงึมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัสู่การร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ทกุมาตราการ เรียนรู้

วิธีการ เรียนรู้การปฏิบตังิาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายนอก และภายในโรงแรมร่วมกนัอย่างมีแรง

ขบัเคล่ือนภายในของสมาชิกทุกคนอย่างเต็มใจเพ่ือให้องค์การซึ่งเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่นํา้ของตนฟันฝ่า
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วิกฤตท่ีจะเข้ามากระทบองค์การของตนเองให้จงได้ ซึง่ในแนวทางการปรับกลยทุธ์ตา่งๆ ของโรงแรมนัน้ แม้

จะไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าใช้แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในการบริหารจัดการภายใน

โรงแรม แตก่ระบวนการในการปรับตวัให้สามารถรองรับกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

นัน้คือแนวคิดท่ีเป็นหนึ่งในหัวใจของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีช่วยให้องค์การสามารถรับมือกับ

ความท้าทายท่ีเข้ามา และปรับองค์การให้ทนัตอ่สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างยัง่ยืน 
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