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บทคััดย่่อ
บทความวิิจััยเรื่่�องสถานการณ์์ความเสี่่�ยงและภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อ
ชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness) ของประเทศไทย
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์สถานการณ์์ความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียงที่่�ปรากฏในปััจจุบัุ นั
ของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ผลการวิิจััย
พบว่่า ปััจจััยเสี่่�ยงและภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ มีีอยู่่�ด้ว้ ยกััน 8 ปััจจััย โดยภััยคุุกคามความเสี่่ย� งด้้านการกำกัับดููแล
(Governance) ปรากฏมากที่่�สุดุ ในปััจจุบัุ นั รองลงมาเป็็นภัยั คุุกคามด้้านการสื่่อ� สาร
(Communications) ภััยคุุกคามด้้านสิินค้้าและบริิการ (Products and Services)
ภััยคุุกคามด้้านนวััตกรรม (Innovation) ภััยคุุกคามด้้านองค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี
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(Citizenship) ภััยคุุกคามด้้านการเงิินและผลประกอบการ (Performance)
ภััยคุุกคามด้้านสถานที่่�การทำงาน (Workplace) และ ภััยคุุกคามด้้านความเป็็นผู้้�นำ
(Vision and Leadership) ตามลำดัับ นอกจากนี้้� พบว่่า โครงสร้้างพื้้�นฐานของ
ประเทศทั้้�งในด้้านการพััฒนาสาธารณููปโภคต่่าง ๆ รวมถึึงการเมืืองและความไม่่สงบ
ในประเทศเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
คำสำคััญ: ชื่่�อเสีียง, ความเสี่่�ยง, ภััยคุุกคาม, สถานการณ์์ปััจจุุบััน, อุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
Abstract

This research article aims to study the current situation of risks
and threats affecting the reputation of the wellness tourism industry
in Thailand. The results revealed that, there were eight key risk factors
and threats affecting the reputation of the wellness health tourism
industry. The threats to governance risks appear the most at present.
Also, the results of the study were Communications threats, product
and service threats, innovation threats, citizenship threats, workplace
threats, performance threats, and vision and leadership threats,
respectively. It also found that country's infrastructure development,
various infrastructures, as well as politics and unrest in the country are
risk factors that could affect the reputation of the Wellness Tourism
Industry of Thailand.
Keywords: Reputation, Risk, Threat, Current situation, Wellness Tourism
Industry
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บทนำ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness Tourism)
กำลัังเป็็นกระแสการท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างแพร่่หลาย ทำให้้ช่่วงหลายปีี
ที่่�ผ่่านมาธุุรกิิจการให้้บริิการเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพเติิบโตขึ้้�นมาก เนื่่�องจาก
การตื่่�นตััวด้้านสุุขภาพของประชากรโลกที่่�ให้้ความสนใจและพยายามแสวงหา
การดููแลรัักษาสุุขภาพที่่�ดีีกว่่า เร็็วกว่่า ถููกกว่่า ส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมเชิิงสุุขภาพ
มีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้น� แบบทวีีคููณ โดยปีี พ.ศ. 2559 การท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ
“Wellness Tourism” ของโลกมีีมููลค่า่ สููงถึึงประมาณ 569.6 พัันล้า้ นดอลลาร์์สหรััฐ
และเพิ่่�มมููลค่่าขึ้้�นเป็็น 639.4 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐและในปีี 2560 เติิบโตขึ้้�น
จากเดิิม 6.5% ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าจะเติิบโตขึ้้�นอีีก 7.5% หรืือมููลค่่าประมาณ 919
พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือคิิดเป็็นเม็็ดเงิินจำนวน 2.88 แสนล้้านบาทในปีี 2565
(Global Wellness Institute, 2018)
การท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพปััจจุบัุ นมี
ั ลัี กั ษณะหรืือรููปแบบการท่่องเที่่�ยว
แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น นัักท่่องเที่่�ยวแบบส่่งเสริิมสุุขภาพไม่่ได้้มาท่่องเที่่�ยวแฝง
การดููแลสุุขภาพอย่่างแต่่ก่่อน แต่่เป็็นการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อบำบััด
รัักษาหรืือดููแลส่่งเสริิมสุุขภาพ หรืือทั้้�งสองอย่่างควบคู่่�กััน โดยแสวงหาประเทศ
ที่่�มีีกิิจกรรมด้้านสุุขภาพที่่�ครบวงจรและได้้มาตรฐาน มีีสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสม
กัับการพัักฟื้้น� ฟื้้นฟูู
� สภาพร่่างกายและจิิตใจให้้ดีขึ้้ี น� และสามารถท่่องเที่่�ยวในสถานที่่�
ที่่�น่่าสนใจอื่่�น ๆ ได้้ด้้วย
สถาบัันสุุขภาพนานาชาติิ (Global Wellness Institute) ได้้จััดอัันดัับ
ตลาดการท่่ อ งเที่่� ย วเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพของโลกและภููมิิ ภ าคต่่ า ง ๆ พบว่่ า
ประเทศไทยมีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพสููงเป็็นอัันดัับที่่� 4 ของ
ภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกและอัันดัับที่่� 13 ของโลก โดยมีีรายได้้เฉลี่่�ยในปีี 2560 รวม
ประมาณ 12,823.9 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ มีีอััตราการเจริิญเติิบโตที่่� 13.1%
(Global Wellness Institute, 2018) ซึ่ง่� แสดงให้้เห็็นว่า่ อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness Tourism) ของประเทศไทยมีีชื่่�อเสีียงด้้านการ
เป็็นศููนย์์กลางให้้บริิการทางสุุขภาพในระดัับสากล โดยมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับ
ด้้ า นการให้้ บ ริิ ก ารที่่� ดีี แ ละความเป็็ นมิิ ต ร ความชำนาญของผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารและ
มีีเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทยรวมไปถึึงผลลััพธ์์หลัังการใช้้บริิการที่่�ดีี และมีีชื่่�อเสีียง
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

263

ในด้้านการเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางสุุขภาพที่่�ครบวงจรที่่�สุดุ เมื่่อ� เทีียบกัับคู่่แ� ข่่งในภููมิิภาค
เอเชีียแปซิิฟิิก (กานดา ธีีรานนท์์, 2561)
อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่่าการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพมีีการเจริิญเติิบโต
ของตลาดเพิ่่�มขึ้้น� แต่่ลำดัับการแข่่งขัันของประเทศไทยกลัับคงที่่� ถ้้าเปรีียบเทีียบกัับ
ภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกด้้วยกััน เช่่น อิินเดีีย ที่่�มีีอััตราการเจริิญเติิบโตที่่�มากกว่่า
(Global Wellness Institute, 2018) อาจเป็็นเพราะในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
มีีเหตุุการณ์์หรืือข่่าวสารที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของประเทศไทย เป็็นภัยั คุุกคามด้้านชื่่อ� เสีียงในกลุ่่�มธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรม
การส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศหลายกรณีีด้ว้ ยกััน ทั้้�งยัังเป็็นข่า่ วเผยแพร่่ดังั ไปทั่่�วโลก
อาทิิ ข่่าวการได้้รับั บาดเจ็็บไปจนถึึงการเสีียชีีวิติ จากการเข้้ารัับบริิการสปา ข่่าวการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศชาวไต้้หวัันที่่�มาใช้้บริิการนวดเพื่่�อสุุขภาพ หรืือข่่าวการติิดเชื้้�อ
จนต้้องตััดอวััยวะหลัังใช้้บริิการสปาเท้้า เป็็นต้้น
	นอกจากนั้้�นภาพลัักษณ์์เชิิงลบจากข่่าวสารเชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�นเสมืือนเป็็น
การตอกย้้ำข้้อมููลในนิิตยสาร The travel & tourism competitiveness report
ที่่�ประเทศไทยได้้ถููกจััดอัันดัับว่่าเป็็นประเทศที่่�มีีความมั่่�นคงปลอดภััย (ต่่ำที่่�สุุด
ในอาเซีียน) ในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ (World Economic
Forum, 2015) ยิ่่ง� ทำให้้ชื่อ่� เสีียงของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของประเทศไทยเป็็นไปในทางลบ ถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�อัันตรายต่่ออุุตสาหกรรมฯ
ดัังกล่่าว เพราะเรื่่�องของชื่่�อเสีียงเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ประเมิินค่่าความเสีียหายไม่่ได้้
แต่่สามารถสร้้างความเสีียหายให้้กัับองค์์กรอย่่างมหาศาล เนื่่�องจากชื่่�อเสีียงนั้้�น
ได้้มาจากการสั่่�งสมความน่่าเชื่่อ� ถืือ ความไว้้วางใจ ทั้้�งของนัักลงทุุน ลููกค้้า พนัักงาน
ภายในองค์์กร รวมไปถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ มาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลา
ยาวนาน (รุ่่�งนภา พิิตรปรีีชา, 2557) ดัังที่่� Benjamin Franklin นัักปรััชญา
ชาวอเมริิกันั กล่่าวว่่า “ต้้องทำความดีีหลายอย่่างเพื่่อ� สร้้างชื่่อ� เสีียง แต่่อาจมีีเหตุุการณ์์
เลวร้้ายเพีียงครั้้ง� เดีียวสามารถทำลายชื่่อ� เสีียงนั้้�นลงได้้” (Nielsen, K.U., 2015)
	จากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทำให้้อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิม
สุุขภาพของไทยเกิิดชื่่อ� เสีียงเชิิงลบ โดยเฉพาะชื่่อ� เสีียงด้้านความปลอดภััยในมิิติต่ิ า่ ง ๆ
ที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพซึ่่�งถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญของการให้้บริิการด้้านนี้้� ภััยคุุกคามที่่�เกิิด
ขึ้้�นเป็็นความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงที่่�เกี่่�ยวโยงกัับภาพลัักษณ์์ ความน่่าเชื่่�อถืือของธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องสุุขภาพของประเทศไทย ส่่งผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวเปลี่่�ยนเป้้าหมายในการ
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เดิิ น ทางและเลืือกไปสถานที่่� ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งน้้ อ ยกว่่ า รวมถึึ ง อาจเป็็ น เหตุุ ใ ห้้
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวฯ ของไทย ไม่่สามารถพััฒนาได้้ตามเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์
ที่่�วางไว้้ได้้ และทำให้้อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศ
ไม่่เติิบโตอย่่างที่่�ควรจะเป็็น จึึงจำเป็็นที่่อุ� ตุ สาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของประเทศไทยต้้ อ งมีี ก ารวางแผนบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งด้้ า นชื่่� อ เสีี ย ง
(Reputation Risk) และจััดการกัับภััยคุุกคามต่่าง ๆ เพื่่�อลดการสููญเสีียชื่่�อเสีียง
และเพิ่่�มโอกาสด้้านชื่่�อเสีียง สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและภาพลัักษณ์์ของอุุตสาหกรรม
ดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง โดยเริ่่�มต้้นจากการวิิเคราะห์์ ประเมิิน สถานการณ์์ความเสี่่�ยง
และระบุุปััจจััยและภััยคุุกคามที่่�อาจส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงที่่�ปรากฏในปััจจุุบัันอย่่าง
เป็็นระบบ และสามารถแก้้ไขปััญหาความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในทัันทีี เพื่่�อสร้้าง
มาตรฐานของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพให้้สามารถยืืนหยััดอยู่่ไ� ด้้
อย่่างมั่่น� คงปลอดภััยในระยะยาว พร้้อมพััฒนาไปสู่่ก� ารเป็็น “ศููนย์์สุขุ ภาพนานาชาติิ
ของเอเชีีย” ตามเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ได้้ในที่่�สุุด
วััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััย
เพื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงที่่�ปรากฏในปััจจุุบััน
ของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
ทบทวนวรรณกรรม
	ผู้้�วิิจััยรวบรวมแนวคิิด ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องประเด็็นการวิิจััย โดยสามารถ
นำเสนอได้้ตามลำดัับดัังนี้้�
แนวคิิดด้้านชื่่�อเสีียง (Reputation)
“ชื่่�อเสีียงองค์์กร” ที่่�ดีีเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกองค์์กรปรารถนา ชื่่�อเสีียงได้้รัับการ
กล่่าวถึึงอย่่างกว้้างขวางในระดัับสากลมาเป็็นเวลายาวนานและมีีนััยยะเชิิงบวก
แสดงถึึงการเป็็นที่่ย� อมรัับ รวมถึึงมีีลักั ษณะที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าที่่�ผู้้�มีส่ี วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียกัับองค์์กร
สามารถรัับรู้้�หรืือสััมผััสกัับสิ่่�งนั้้�นได้้ โดยชื่่�อเสีียงอาจเป็็นเรื่่�องของบุุคคล สถานที่่�
องค์์กร กลุ่่�มอุุตสาหกรรม และสิินค้า้ หรืือบริิการ เป็็นต้น้ Herbig และ Milewicz (1993)
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กล่่าวว่่า ชื่่�อเสีียงองค์์กร หมายถึึง การประเมิินคุุณลัักษณะขององค์์กรอย่่าง
ต่่อเนื่่�องผ่่านช่่วงระยะเวลายาวนาน ซึ่่�งชื่่�อเสีียงนั้้�นเป็็นโครงสร้้างที่่�ประกอบด้้วย
ความหลากหลายของมิิติิ ดัังนั้้�นองค์์กรหนึ่่�งจึึงสามารถมีีชื่อ่� เสีียงได้้มากกว่่าหนึ่่�งด้้าน
	นอกจากนี้้� Fombrun และ Rindova (1996) ระบุุว่่าชื่่�อเสีียงองค์์กร
หมายถึึง การกระทำและผลลััพธ์ที่่์ ผ่� า่ นมาขององค์์กรที่่�อธิิบายถึึงความสามารถและ
คุุณค่่าขององค์์กร โดยชื่่�อเสีียงจะเป็็นสิ่่�งที่่�ประเมิินความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งกลุ่่�มภายในองค์์กร (ผู้้�บริิหาร พนัักงาน) และภายนอกองค์์กร
(ลููกค้้า นัักลงทุุน ภาครััฐ) และชื่่อ� เสีียงเปรีียบเสมืือนสิินทรััพย์ที่่์ มี� คุี ณ
ุ ค่่าขององค์์กร
และมีีพลัังดึึงดููดทรััพยากรอัันมีีคุุณค่่าต่่อการเติิบโตและความเข้้มแข็็งขององค์์กร
ธุุรกิิจได้้ในระยะยาว (รุ่่�งรััตน์์ ชััยสำเร็็จ, 2556)
โดยสถาบัันชื่อ่� เสีียง (The reputation institute) ได้้ศึกึ ษาความเคลื่่อ� นไหว
ด้้านชื่่อ� เสีียงตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ. 1997 ระบุุว่า่ ตััวชี้้วั� ดั ปััจจััยหลัักที่่�ส่ง่ ผลต่่อความมีีชื่อ่� เสีียง
แบ่่งได้้เป็็น 7 ปััจจััย (Van Riel และคณะ, 2007) ดัังนี้้� 1) สิินค้้าและการบริิการ
(Products and Services) 2) นวััตกรรม (Innovation) 3) สถานที่่� (Workplace)
4) การกำกัับดููแล (Governance) 5) องค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี (Citizenship)
6) ความเป็็นผู้้�นำ (Leadership) 7) การเงิินและผลประกอบการ (Performance)
สรุุปได้้ว่่า “ชื่่�อเสีียง” หมายถึึง ผลลััพธ์์ที่่�สะท้้อนผ่่านการกระทำและ
ความสำเร็็จขององค์์กร เป็็นการตััดสิินภาพรวมของผู้้�กลุ่่�มผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียเกี่่ย� วกัับ
การดำเนิินงานขององค์์กร โดยการประเมิินจาก 1) นวััตกรรม 2) สิินค้้าและบริิการ
3) ผลประกอบการ 4) ความเป็็นผู้้�นำ 5) สถานที่่�การทำงาน 6) การกำกัับดููแล
7) องค์์ ก รเป็็ นพล เมืืองที่่� ดีี ตลอดช่่ ว งเวลาที่่� ผ่่ า นมาทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ ม
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลายาวนานขององค์์กรและถืือเป็็นสิินทรััพย์์อัันมีีค่่า
ต่่อองค์์กร
	ปััจจุบัุ นั ประเด็็นชื่อ่� เสีียงได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้น� ศาสตร์์ด้า้ นการสื่่อ� สาร
เข้้ามามีีบทบาทในการช่่วยจััดการกัับชื่่อ� เสีียงองค์์กรโดยเฉพาะด้้านงานประชาสััมพัันธ์์
และการสื่่อ� สารองค์์กร ซึ่ง่� บางครั้้ง� การจััดการชื่่อ� เสีียงองค์์กรถููกจำกััดความให้้แคบลง
เสมืือนหนึ่่�งเป็็นการดำเนิินงานด้้านการประชาสััมพัันธ์ห์ รืือการสื่่อ� สารองค์์กร ดัังเช่่น
องค์์กรจััดการชื่่�อเสีียงองค์์กร “At Edelman Public Relations Worldwide”
กล่่าวไว้้ว่่า ชื่่�อเสีียงองค์์กรเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำคััญสำหรัับงานประชาสััมพัันธ์์ ในการ
ส่่งเสริิมและป้้องกัันภาพรวมของตราสิินค้้า และชื่่�อเสีียงองค์์กรจะดีีหรืือไม่่นั้้�น
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ย่่อมขึ้้น� อยู่่�กับั คุุณภาพของกลยุุทธ์์ และการจััดการตามเป้้าหมายตามที่่�กระบวนการ
สื่่�อสารกำหนดไว้้ (Morley, 1998)
	ชื่่อ� เสีียงองค์์กรจึึงเป็็นปัจั จััยสำคััญที่่�ทำให้้องค์์กรมีีความมั่่น� คง ชื่่อ� เสีียงที่่�ดีี
เปรีียบเสมืือนเกราะป้้องกัันภััยในยามเกิิดภาวะวิิกฤตขึ้้�นกัับองค์์กร เนื่่�องจาก
การดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันอยู่่�ภายใต้้บริิบทที่่�สามารถเกิิดวิิกฤตการณ์์ได้้ทุุกวิินาทีี
ทำให้้การรัักษาไว้้ซึ่ง่� ชื่่อ� เสีียงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่ง� (Morley, 1998) ในความเป็็นจริงิ แล้้ว
ชื่่�อเสีียงไม่่เพีียงแต่่สร้้างประโยชน์์ต่่อสิินค้้าหรืือบริิการเท่่านั้้�นแต่่หมายรวมถึึง
ภาพรวมขององค์์กรทั้้�งหมดด้้วย ซึ่่ง� งานวิิจัยั และวรรณกรรมทั่่�วไประบุุอย่่างชััดเจน
ว่่าชื่่�อเสีียงมีีคุุณค่่าต่่อองค์์กร และชื่่�อเสีียงที่่�ดีีขององค์์กรช่่วยดึึงดููดลููกค้้าที่่�ดีีและ
สามารถนำไปสู่่�ผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้�นได้้ (Fombrun และ Shanley, 1990) ทั้้�งยัังมีี
ผลต่่อความเชื่่อ� มั่่�นในการลงทุุนที่่สูู� งขึ้้น� รวมถึึงการตััดสิินใจเข้้าร่่วมทำงานกัับองค์์กร
ขณะเดีียวกัันถ้้าชื่่�อเสีียงองค์์กรไม่่ดีีอาจนำไปสู่่�ความล้้มเหลวทางการค้้า ชื่่�อเสีียง
จึึงมีีความสำคััญในฐานะปััจจััยหนึ่่�งที่่�ถููกนำมาพิิจารณาเป็็นกลยุุทธ์์ทางการค้้า
การกำหนดอััตราราคาสิินค้้าหรืือบริิการ ไปจนถึึงนำมาซึ่่�งลููกค้้าที่่�ดีีและนัักลงทุุน
ที่่�มีีศัักยภาพสููงมาสู่่�องค์์กร (Fombrun, 1996)
	ชื่่�อเสีียงองค์์กรถ้้าถููกทำลายลงอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�ร้้ายแรงถึึงขั้้�น
ทำให้้ อ งค์์ ก รล่่ ม สลายได้้ การปกป้้ อ งชื่่� อ เสีี ย งองค์์ ก รถืือเป็็ น หนทางที่่� ดีี ที่่� สุุ ด
ในการรัักษาชื่่�อเสีียงที่่�ดีีขององค์์กรไว้้ (Sherman, 1999) เพราะเมื่่�อชื่่�อเสีียง
องค์์กรได้้รัับความเสีียหาย อาจสามารถฟื้้�นฟููขึ้้�นใหม่่ได้้แต่่ต้้องใช้้ระยะเวลานาน
และวางแผนดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งระยะเวลาในการฟื้้�นฟููชื่่�อเสีียงโดยเฉลี่่�ย
ประมาณ 4 ปีี ทั้้�งยัังรัับประกัันไม่่ได้้ว่า่ ชื่่อ� เสีียงองค์์กรจะสามารถกลัับคืืนมาได้้เหมืือนเดิิม
(Gaines-Ross, 2008: 150) ดัั ง นั้้� น การปกป้้ อ งชื่่� อ เสีี ย งจากความเสี่่� ย งหรืือ
ภััยคุุกคามต่่าง ๆ จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ปลอดภััยและง่่ายที่่�สุุดสำหรัับองค์์กร
เห็็ น ได้้ ว่่ า ชื่่� อ เสีี ย งที่่� ดีี นั้้� นถืื อเป็็ นสิิ น ทรัั พย์์ ที่่� มีี คุุ ณ ค่่ า ต่่ อ ทุุ ก องค์์ ก ร
อย่่างปฏิิเสธมิิได้้ อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness
Tourism) ของประเทศไทยมีีชื่อ่� เสีียงติิดอัันดับั ต้้น ๆ ของโลก ถืือเป็็น “ทุุนชื่อ่� เสีียง”
ที่่�มีมููลค่
ี า่ สููง จึึงต้้องตระหนัักถึึงความสำคััญและคุุณค่่าของชื่่อ� เสีียงและการประเมิิน
ปััจจััยเสี่่�ยงและภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อรัักษาชื่่�อเสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพให้้มีีคุุณค่่าและเพิ่่�มมููลค่่ามากยิ่่�งขึ้้�น
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แนวคิิดความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputation Risk)
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง เป็็นเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ส่่งผลเชิิงลบต่่อ
ชื่่�อเสีียงองค์์กร ทำให้้ระดัับการรัับรู้้�ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียลดลงและลดระดัับ
ความเต็็มใจในการสนัับสนุุนองค์์กรในด้้านต่่าง ๆ ถึึงแม้้ว่่าชื่่�อเสีียงมีีลัักษณะ
เป็็นนามธรรมสููง แต่่ในปััจจุุบัันถืือว่่าชื่่�อเสีียงเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าสููงขององค์์กร
โดยงานวิิจััยเรื่่�อง Reputational Risk as a Logic of Organizing in Late
Modernity ของ Michael Power และคณะ (2009) พบว่่า ความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง
มีีคุณ
ุ ประโยชน์์ต่อ่ องค์์กร โดยเฉพาะองค์์กรปััจจุบัุ นที่่
ั ก� ำลัังถููกประเมิินและจััดอัันดับั
ชื่่อ� เสีียงองค์์กรในระดัับต่่ำจากองค์์กรภายนอก ทำให้้องค์์กรต่่าง ๆ มีีความกัังวลกัับ
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง ซึ่่�งเป็็นปฏิิกิิริิยาที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความไม่่มั่่�นคงขององค์์กร
ความเสี่่� ย งด้้ า นชื่่� อ เสีี ย งเกิิ ด ขึ้้� นจ ากหลายปัั จ จัั ย บ่่ ง ชี้้� ด้้ ว ยกัั น อาทิิ
คุุณภาพสิินค้้าหรืือบริิการไม่่ตรงตามมาตรฐาน การเรีียกคืืนผลิิตภััณฑ์์ การฝ่่าฝืืน
ข้้อบัังคัับ การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย หรืือการทุุจริิตของผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน
ในองค์์กร ฯลฯ โดยตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปีี ค.ศ.1990 องค์์กรต่่าง ๆ เริ่่ม� ให้้ความสำคััญกัับความเสี่่ย� ง
ด้้านชื่่�อเสีียงมากขึ้้�น ด้้วยตระหนัักถึึงความสููญเสีียชื่่�อเสีียงจากเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
ว่่ามีีมููลค่า่ มากกว่่าสองเท่่าของความสููญเสีียที่่�เกิิดขึ้้นจริ
� งิ และในตอนต้้นของศตวรรษที่่�
21 ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงกลายเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�ต้้องตระหนัักถึึงสำหรัับองค์์กร
ทั้้�งในภาคเอกชน ภาครััฐ รวมไปถึึงองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหาผลกำไร เพราะผลการสำรวจ
ประเมิินองค์์กรที่่�จัดั อัันดับั โดย AON (บริิษัทั ชั้้นน
� ำด้้านให้้คำปรึึกษาด้้านความเสี่่ย� ง
ระดัับโลก) ในปีี พ.ศ. 2550 นั้้�น สร้้างความเสีียหายต่่อชื่่อ� เสีียงขององค์์กรที่่�ได้้รับั การ
จััดอัับดัับในระดัับที่่�ต่่ำ กลายเป็็นความเสี่่�ยงอัันดัับต้้น ๆ ขององค์์กร (Sophie และ
คณะ, 2009)
Tonello, M. (2007) กล่่าวว่่า ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�
ลดระดัับการรัับรู้้�เชิิงบวกของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ส่่งผลต่่อความรู้้�สึึก ความนึึกคิิด
ในทางลบต่่อองค์์กร และส่่งผลกระทบต่่อความสููญเสีียขององค์์กร เช่่น พฤติิกรรม
การซื้้�อลดลง คว่่ำบาตรองค์์กร ฯลฯ ซึ่ง่� ประเด็็นความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียงเริ่่ม� ชััดเจนขึ้้�น
โดยเฉพาะตััวบ่ง่ ชี้้ค� วามเสี่่ย� งหรืือการวิิเคราะห์์ภัยั คุุกคามต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับชื่่อ� เสีียง
เริ่่ม� มีีกรณีีศึกึ ษาเกิิดขึ้้นบ่
� อ่ ยครั้้ง� และยัังไม่่มีรี ะบบป้้องกัันเพีียงพอในการวางทิิศทาง
และกำกัับติิดตามแผนบริิหารความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง ทำให้้ทุกุ ปีีมีอี งค์์กรที่่�ได้้รับั ผล
จากการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงไม่่ทัันการณ์์และสร้้างความเสีียหายกัับชื่่�อเสีียง
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องค์์กรมากขึ้้น� มีีงานวิิจัยั พบว่่าภายในหนึ่่�งปีีมีบี ริิษัทั อย่่างน้้อย 5 บริิษัทั ถููกความเสี่่ย� ง
ด้้านชื่่อ� เสีียงเล่่นงาน และไม่่สามารถจััดการกัับความเสี่่ย� งนั้้�นได้้ (Sergio Scandizzo,
2011)
เห็็นได้้ว่า่ องค์์กรปััจจุบัุ นต้
ั อ้ งตระหนัักและกัังวลกัับภััยคุุกคามและปััจจััย
เสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงมากขึ้้�น โดย Schultz และคณะ (2013) และ Gaines - Ross
(2008) ยกตััวอย่่างภััยคุุกคามที่่�นำไปสู่่�ความเสีียหาย (Sources of reputational
risk) ด้้านชื่่อ� เสีียง ไว้้ดังั นี้้� 1) การส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสารเชิิงลบขององค์์กร 2) พฤติิกรรม
ที่่�ไม่่ดีีของพนัักงาน 3) ทัักษะการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าและการขาดทัักษะ
การสื่่อ� สารเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา 4) การทำลายสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมและการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน 5) มาตรฐานสิินค้้าหรืือบริิการ 6) การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ กติิกา
ของสัังคม เป็็นต้้น ทำให้้องค์์กรจำเป็็นต้้องปกป้้องชื่่�อเสีียงองค์์กรจากภััยคุุกคาม
ก่่อนเกิิดช่่องว่่างระหว่่างองค์์กรกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีีย และนำไปสู่่ค� วามคิิดเห็็น
ขััดแย้้งกัับองค์์กรในที่่�สุุด
สรุุปได้้ว่่าความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ “ภััยคุุกคามคุุณค่่า
ของชื่่อ� เสีียงองค์์กร” และปััจจุบัุ นสิ่่
ั ง� ที่่�คุกุ คามชื่่อ� เสีียงองค์์กรนั้้�นมีอี ยู่่�รอบตััว องค์์กร
ต้้องตระหนััก รัับรู้้�และความเข้้าใจในประเด็็นเรื่่�องชื่่�อเสีียงกัับบุุคลากรทุุกระดัับ
เพื่่�อช่่วยกัันป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงองค์์กรก่่อนที่่�ชื่่�อเสีียงจะได้้รัับ
ความเสีียหาย ซึ่่�งปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของ
ประเทศไทยมีีภััยคุุกคามและปััจจััยเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงในระดัับที่่�สููงมาก ด้้วยพบการ
รายงานข่่ า วจากสำนัั ก ข่่ า วต่่ า งประเทศถึึ ง ประเด็็ น ไม่่ ค วามปลอดภัั ย จากการ
รัับบริิการในอุุตสาหกรรมด้้านสุุขภาพของประเทศไทย ทั้้�งมีีการเผยแพร่่ข้้อมููล
ข่่าวสารกรณีีต่่าง ๆ ตลอด 3 - 5 ปีีที่่�ผ่่านมา จึึงจำเป็็นที่่�อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทยที่่�มีีชื่่�อเสีียงในระดัับโลก มีีทุุนทางสิินทรััพย์์
มููลค่่าสููงในตลาด ต้้องประเมิินภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวฯ อย่่างมีีระบบ
แนวคิิดการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness Tourism)
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพเป็็นการท่่องเที่่�ยวซึ่่�งจำแนกอยู่่�ใน
ประเภทย่่อยของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ (Health Tourism) หมายถึึง การเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีจุี ดุ ประสงค์์หลัักเพื่่อ� การส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพทั้้�งร่่างกายและจิิตใจให้้ดีขึ้้ี น�
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อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพมัักใช้้คำว่่า Health Tourism, Health &
Wellness Tourism, Wellness Tourism และ Medical Tourism เพื่่�อไม่่ให้้
เกิิ ด ความสัั บ สน จึึ ง จำเป็็ นต้้ อ งทำความเข้้ า ใจกัั บ ความหมายของคำเหล่่ า นี้้�
ให้้ชััดเจน	
Ardell (1977) แสดงทััศนะเกี่่�ยวกัับ “Wellness” ว่่าหมายถึึง สภาพ
ร่่างกายซึ่่�งมีีความสมดุุลทั้้�งทางกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณ (Mind and Spirit)
โดยมีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเองที่่�จะทำให้้ร่่างกายมีีความสมบููรณ์์ มีีการดููแลรัักษา
ความงาม มีีการรัับประทานอาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ มีีการพัักผ่่อน มีีการฝึึกฝนสมาธิิ
มีีกิิจกรรมหรืือการศึึกษาด้้านจิิตใจ มีีความตระหนัักในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
มีีการติิดต่่อกัับผู้้�อื่่�นและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสัังคมเพื่่�อผ่่อนคลายความตึึงเครีียด
Myers และคณะ (2000) กล่่าวว่่า Wellness Tourism หมายถึึง
การเดิินทางท่่องเที่่�ยวเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพในรููปแบบวิิถีีชีีวิิตที่่�เน้้นการมีีสุุขภาพดีี
และการดำรงชีีวิิตที่่�ดีีมีีความสุุข (Well-being) ทำให้้เกิิดสมดุุลทั้้�งทางร่่างกาย
ทางจิิตใจ รวมถึึงจิิตวิิญญาณ ส่่วน Mueller & Kaufmann (2001) ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพให้้คำนิิยามของ “Wellness Tourism” ไว้้ว่า่ เป็็นการ
เดิินทางไปพำนัักในสถานที่่�ซึ่่�งช่่วยรัักษาหรืือส่่งเสริิมสุุขภาพ โดยอาจไปพัักอยู่่�ใน
โรงแรมซึ่่�งมีีบริิการพิิเศษในการดููแลสุุขภาพ เช่่น สถานที่่�ออกกำลัังกาย การ
บริิการดููแลรัักษาความงาม สปาเพื่่�อสุุขภาพ การดููแลโภชนาการเพื่่�อสุุขภาพ หรืือ
การควบคุุมการกิินอาหาร การลดน้้ำหนััก การพัักผ่่อนหย่่อนใจ การฝึึกสมาธิิ
การศึึกษาหรืือการทำกิิจกรรมใด ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมจิิตใจ เช่่น การศึึกษาธรรมะ
การเรีียนศิิลปะ การเรีียนทำอาหาร เป็็นต้้น
สรุุปได้้ว่่าการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ หมายถึึง การท่่องเที่่�ยว
โดยมุ่่�งเน้้นการดููแลรัักษาสุุขภาพในเชิิงป้้องกััน ทำให้้สุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นการเดิิน
ทางเพื่่อ� ทำกิิจกรรมปรัับสมดุุลทั้้ง� ร่่างกายและจิิตใจ รวมถึึงจิิตวิิญญาณแบบองค์์รวม
มีีการเข้้าร่่วมกิิจกรรม เช่่น สปาเพื่่อ� สุุขภาพ การนวดเพื่่อ� สุุขภาพ การออกกำลัังกาย
โยคะ การอบ/ประคบสมุุนไพร การอาบน้้ำแร่่/น้้ำพุุร้้อน การฝึึกปฏิิบััติิธรรม
การนั่่�งสมาธิิ การฝึึกกายบริิหาร และวารีีบำบััด รวมไปถึึงการรัับประทานอาหาร
ที่่�ดีีมีีประโยชน์์ และใช้้ผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิที่่�มีีคุุณประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
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	อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพนั้้�น เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
อุุตสาหกรรมสุุขภาพ (Wellness Economy) ซึ่่�งประกอบด้้วยอุุตสาหกรรมหลาย
ประเภทด้้วยกััน ซึ่่�งสถาบััน Global Wellness Institution (GWI) ได้้ทำการแบ่่ง
ประเภทให้้ชััดเจนขึ้้�น ดัังนี้้�

แผนภาพที่่� 1 แผนภาพโครงสร้้างอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ที่่�มา: Global Wellness Institute, 2018
	จากแผนภาพที่่� 1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพนั้้�น
ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มอุุตสาหกรรมหลััก ได้้แก่่ 1) อุุตสาหกรรมสุุขภาพกลุ่่�ม
ให้้บริิการ 2) อุุตสาหกรรมสุุขภาพกลุ่่�มอาหาร 3) อุุตสาหกรรมสุุขภาพกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
4) อุุตสาหกรรมสุุขภาพกลุ่่�มเสริิมอื่่�น ๆ
โดยการศึึกษาครั้้�งนี้้�มุ่่�งศึึกษาเฉพาะกลุ่่�มอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพกลุ่่�มให้้บริิการ เป็็นกลุ่่�มที่่�มุ่่�งเน้้นการบำบััดด้้านร่่างกาย และ
การส่่งเสริิมสุุขภาพแบบองค์์รวม ส่่วนใหญ่่เป็็นการบริิการสปา นวดเพื่่�อสุุขภาพ
ผสมการรัับประทานอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� ที่่�มีปี ระโยชน์์ และพำนัักในสถานที่่�สวยงาม
เพื่่อ� ให้้รู้้�สึกึ ผ่่อนคลายทั้้�ง กาย ใจ และจิิตวิิญญาณ ประกอบด้้วย 1) สปาบำบััดแบบ
องค์์รวม (Destination Spa) หมายถึึง สปาที่่�เน้้นการพำนัักเพื่่อ� ทำกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
มีีจุุดประสงค์์สร้้างเสริิมสุุขภาพหรืือฟื้้�นฟููสุุขภาพให้้ดีีขึ้้�น เป็็นสถานที่่�บริิการสปา
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แบบองค์์รวม มีีบริิการครบวงจร 2) โรงแรมและสปารีีสอร์์ท (Hotel & Spa Resort)
หมายถึึง สปาที่่�ตั้้ง� อยู่่ใ� นโรงแรมหรืือรีีสอรท์์ที่่มี� กี ารตกแต่่งสถานที่่�ให้้มีบี รรยากาศที่่�ดีี
ทััศนีียภาพและภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงามมุ่่�งเน้้นบรรยากาศการเป็็นสถานที่่�พัักผ่่อน เช่่น
ภููเขา ทะเล บ่่อน้้ำพุุ มีีบริิการสปาเพื่่�อสุุขภาพ นวดเพื่่�อสุุขภาพ โภชนาการบำบััด
ควบคู่่ไ� ปกัับปรนนิิบัติั ร่ิ า่ งกายและบำบััดความเครีียดอื่่น� ๆ จากผู้้�เชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง
และ 3) สถานประกอบกิิจกรรมทางวััฒนธรรม (Ashram Retreats) หมายถึึง สถานที่่�
สำหรัับการสร้้างสมาธิิ การดููแลจิิตวิิญญาณควบคู่่�ไปกัับร่่างกาย เช่่น การฝึึกปฏิิบััติิ
สมาธิิตามแนวพุุทธศาสนา (Buddhist Meditation) เพื่่อ� การสร้้างความสงบร่่มเย็็น
ของจิิตใจท่่ามกลางธรรมชาติิที่่�รื่่�นร่่มงดงาม หรืือนั่่�งวิิปััสสนาบำเพ็็ญภาวนาขั้้�นสููง
ในสถานที่่�ที่่�จััดเตรีียมไว้้ในวััดป่่าธรรมชาติิ
	อุุ ต สาหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย วเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพของประเทศไทยมีี
ชื่่�อเสีียงที่่�ดีีและได้้รัับการยอมรัับในระดัับนานาชาติิ แต่่ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
มัักปรากฏภาพลัักษณ์์เชิิงลบจากข่่าวสารเชิิงลบเผยแพร่่ออกสื่่อ� สาธารณะอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงองค์์กรทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม หากปล่่อยให้้ข่่าวสาร
เชิิงลบสะสมเป็็นเวลานานจนกลายเป็็นวิิกฤตชื่่อ� เสีียงอาจเป็็นการยากที่่�จะแก้้ไข การ
พััฒนาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย จำเป็็นต้้อง
ทำการศึึกษา การวิิจััย และให้้ความสำคััญกัับภััยคุุกคามและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อ
ชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมฯ ดัังกล่่าวมากขึ้้น� เนื่่อ� งด้้วยยัังพบจุุดที่่�สร้้างผลกระทบหรืือ
มีีความสััมพัันธ์กั์ บั ชื่่อ� เสีียงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ การปล่่อย
ให้้ อ งค์์ ก รเกิิ ด ภัั ย คุุ ก คามบ่่ อ ยครั้้� ง ถืือเป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ มููลค่่ า และ
สามารถลดทุุนทางชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมในภาพรวมได้้ การประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง
หรืือภััยคุุกคามชื่่�อเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบจึึงเปรีียบเสมืือนการสร้้างเกราะป้้องกัันภััย
และปกป้้องชื่่อ� เสีียงองค์์กรจากเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อความสำเร็็จ
ของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวฯ อย่่างยั่่�งยืืน
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กรอบแนวคิิด

แผนภาพที่่� 2 แผนภาพสถานการณ์์ภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness) ของประเทศไทย
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
	ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำการวิิเคราะห์์เอกสาร (Documentary Research) โดยการ
รวบรวมข้้ อ มููลจากหนัั ง สืือ บทความและงานวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถานการณ์์
ความเสี่่ย� ง ปััจจััยเสี่่ย� ง ภััยคุุกคามความเสี่่ย� งที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียงของธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ และใช้้วิธีิ วิี เิ คราะห์์เนื้้�อหา (Content
Analysis) เพื่่�อค้้นหาสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทยที่่�ปรากฏในปััจจุุบััน โดยผู้้�วิิจััย
ใช้้ บ ทความและงานวิิ จัั ย เกี่่�ย วกัั บ สถานการณ์์ ค วามเสี่่�ย ง และภัั ย คุุ ก คามของ
กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ อาทิิ สปาครบวงจร รีีสอร์์ทและ
สปา สถานประกอบกิิจกรรมทางวััฒนธรรม รวมทั้้�งหมด 30 ฉบัับ สืืบค้้นจาก
คำสำคััญหรืือดััชนีีคำค้้นที่่�กำหนดขึ้้�น เช่่น “สถานการณ์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ”
“ภััยคุุกคามของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ” “ปััจจััยเสี่่�ยงของการท่่องเที่่�ยวเชิิง
สุุขภาพ” ฯลฯ จากแหล่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Google Scholar) ย้้อนหลััง 6 ปีี
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ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2559 - 2564
โดยสร้้างกรอบและเกณฑ์์การพิิจารณาตามแนวคิิดความมีีชื่่�อเสีียง
(Reputation) ประกอบไปด้้วย 7 ปััจจััย ได้้แก่่ 1) สิินค้้าและบริิการ (Products
and Services) 2) นวััตกรรม (Innovation) 3) ผลประกอบการ (Performance)
4) ความเป็็นผู้้�นำ (Vision and Leadership) 5) สถานที่่�การทำงาน (Workplace)
6) การกำกัับดููแล (Governance) 7) องค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี (Citizenship) และ
เพิ่่�มปััจจััยด้้าน ระบบการสื่่อ� สาร (Communications) เนื่่อ� งด้้วยเป็็นศาสตร์์เฉพาะทาง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ศึึกษาและเพื่่�อค้้นหาองค์์ความรู้้�ใหม่่ รวมทั้้�งหมดเป็็น 8 ปััจจััยเสี่่�ยง
หลัังจากนั้้�นทำการจััดประเภทเนื้้�อหาของบทความ นำมาจััดลำดัับ จััดขอบเขตของ
เนื้้�อหา เพื่่�อสามารถตีีความ อธิิบายและแบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็นหััวเรื่่�อง หััวข้้อย่่อย
ได้้อย่่างมีีระบบและครบถ้้วน นำไปสู่่�ข้้อสรุุปที่่�มีีความเป็็นเหตุุเป็็นผลสอดรัับกัับ
วััตถุุประสงค์์และประเด็็นที่่�ต้้องการ
ผลการวิิจััย
การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของ
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทยที่่�ปรากฏในปััจจุบัุ นั
โดยการวิิเคราะห์์ จะแบ่่งเป็็น 8 หััวข้้อสำคััญตามกรอบแนวคิิดความมีีชื่่�อเสีียง
(Reputation)
ผลการศึึกษา พบว่่า ภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อความมีีชื่่�อเสีียงที่่�ปรากฏ
ในปััจจุุบัันมากที่่�สุุด คืือ การกำกัับดููแลหรืือการบริิหารจััดการองค์์กรในมิิติิต่่าง ๆ
อาทิิ ระบบจัั ด การฐานข้้ อ มููลพนัั ก งาน ระบบควบคุุ ม ตรวจสอบมาตรฐาน
ระบบพััฒนาทัักษะบุุคลากร เป็็นต้้น โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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ตารางที่่� 1 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่ย� งด้้านการการกำกัับดููแลองค์์กรที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
1. ด้้านการการกำกัับดููแลองค์์กร (Governance)
1.1 ระบบบริิหารงานบุุคคล
1.1.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดศัักยภาพด้้านการ
จััดการงานบุุคคลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ อาทิิ ระบบการจััดการฐานข้้อมููลบุุคลากร ระบบการตรวจ
สอบบุุคลากรที่่�มีีใบรัับรองตามกฎหมาย
1.1.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการพััฒนา
ทัักษะความเชี่่�ยวชาญบุุคลากรในด้้าน ต่่าง ๆ เช่่น ทัักษะการนวดสปา ทัักษะการสื่่�อสารภาษา
ที่่�สองและภาษาที่่�สาม เป็็นต้้น
ที่่�มา: สุุเนตรตรา จัันทบุุรีี, 2559; กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559; สำนัักงานกระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2559; จุุฑาธิิปต์์ จัันทร์์เอีียดและคณะ, 2561; คมสิิทธิิ เกีียนวััฒนา, 2561;
ปวารณา อััจฉริิยบุุตร และคณะ, 2561; ภัักดีี กลั่่�นภัักดีีและคณะ, 2563; ธีีระพงษ์์ อาญาเมืือง,
2563; พระมหาณััฐกิิตติิ อนารโทและคณะ, 2563; พระครููอุุดรภาวนาคุุณ, 2563; ชุุติมิ า นุุตยะสกุุล
และนริินทร์์ สัังข์์รักั ษา, 2563; วารีีพร ชููศรีีและวรลัักษณ์์ ลลิิตศศิิวิมิ ล, 2563; พุุทธพร อัักษรไพโรจน์์
และประกอบศิิริิ ภัักดีีพินิิ จิ , 2563; วิิเชีียร โสมวิิภาตและคณะ, 2564; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา
องค์์คุุณารัักษ์์, 2564; สิิริิกัันต์์ สิิทธิิไทย.
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ตารางที่่� 1 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่ย� งด้้านการการกำกัับดููแลองค์์กรที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย (ต่่อ)
1.2 ระบบบริิหารและพััฒนาศัักยภาพองค์์กร
1.2.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดองค์์ความรู้้� ความเข้้าใจ
ด้้านการบริิหารการท่่องเที่่�ยว เพื่่�อส่่งเสริิมและความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับสากลที่่�มีี
คุุณภาพ
1.2.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการกำหนดทิิศทาง
และเป้้าหมายในการพััฒนาอุุตสาหกรรมทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�ชััดเจน
1.2.3 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการสนัับสนุุนการ
วิิจัยั เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่นด้
� า้ นคุุณภาพและมาตรฐานการบริิการในธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับสุุขภาพ
1.2.4 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการบริิหาร
จััดการด้้านการตลาดที่่�มีีศัักยภาพ
1.2.5 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการจััดการ
ฐานข้้อมููลด้้านการบััญชีี
1.2.6 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบและมาตรการ
รัักษาความปลอดภััยผู้้�มาใช้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
1.2.7 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการประเมิิน
ผลหลัังการใช้้บริิการและระบบรัับข้้อร้้องเรีียนหลัังบริิการที่่�ชััดเจน
ที่่�มา: นภาพร จัันทร์์ฉาย, 2563; ภัักดีี กลั่่�นภัักดีีและคณะ, 2563; พุุทธพร อัักษรไพโรจน์์, 2563;
วิิเชีียร โสมวิิภาตและคณะ, 2564; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา องค์์คุุณารัักษ์์, 2564; สมรพรรณ
เรืืองสวััสดิ์์� และ วิิไลลัักษณ์์ รัักบำรุุง, 2564.
1.3 ระบบการจััดการอุุปกรณ์์
1.3.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการควบคุุม
มาตรฐานและคุุณภาพของเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััย
ที่่�มา: กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559; ปวารณา อััจฉริิยบุุตรและคณะ, 2561;
พระครููอุุดรภาวนาคุุณ, 2563; วิิเชีียร โสมวิิภาตและคณะ, 2564.
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ตารางที่่� 2 แสดงปััจจััยเสี่่ย� งด้้านการสื่่อ� สารที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียงอุุตสาหกรรมการท่่อง
เที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
2. การสื่่�อสาร (Communications)
2.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการสื่่�อสารการ
ตลาดและการโฆษณา ประชาสััมพัันธ์์อุุตสาหกรรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
2.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดรููปแบบการสื่่�อสาร
และช่่องทางในการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ เช่่น กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�ส่่งผลให้้การโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพยัังเป็็นรองคู่่�แข่่ง เช่่น มาเลเซีีย สิิงค์์โปร์์ เป็็นต้้น
2.3 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการสื่่อ� สารเพื่่อ� พััฒนา
ภาพลัักษณ์์เชิิงรุุกและรัับรวมถึึงขาดการสื่่�อสารเพื่่�อแก้้ไขภาพลัักษณ์์เชิิงลบในมิิติิต่่าง ๆ อาทิิ
ภาพลัักษณ์์ความปลอดภััย ภาพลัักษณ์์บริิการแอบแฝง
2.4 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดระบบการสื่่อ� สารความ
เสี่่�ยงก่่อนและหลัังเข้้ารัับบริิการที่่�ชััดเจน
2.5 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการจััดการการสื่่อ� สาร
ในภาวะวิิกฤต เช่่น ข่่าวสารเชิิงลบในโลกออนไลน์์ การแก้้ไขภาวะวิิกฤตในมิิติิต่่าง ๆ
ที่่�มา: สำนัักงานกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2559; กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559;
ปวารณา อััจฉริิยบุุตร และคณะ, 2561; คมสิิทธ์์ เกีียนวััฒนาและคณะ, 2561; กานดา ธีีรานนท์์,
2561; พระอุุดรภาวนาคุุณ, 2563; นภาพร จัันทร์์ฉาย, 2563: ชุุติิมา นุุตยะสกุุล และ นริินทร์์
สัังข์์รัักษา, 2562; ปฏิิภาณ บััณฑุุรััตน์์, 2563; ขวััญยุุพา ศรีีสว่่างและ อรรถ อารีีรอบ, 2564;
ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา องค์์คุณ
ุ ารัักษ, 2564; สมรพรรณ เรืืองสวััสดิ์์� และ วิิไลลัักษณ์์ รัักบำรุุง,
2564; วิิเชีียร โสมวิิภาตและคณะ, 2564; วรรณนิิดา วิิทยากุุลและคณะ, 2564.
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ตารางที่่� 3 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสิินค้้าและบริิการที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
3. ด้้านสิินค้้าและบริิการ (Products and Services)
3.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการควบคุุมมาตรฐาน
การจััดการคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ อาทิิ ความปลอดภััยของสิินค้้าและบริิการ ความใส่่ใจ
ในสิินค้้าและบริิการทำให้้ผลลััพธ์์ของสิินค้้าและบริิการต่่ำกว่่ามาตรฐานและความคาดหวััง
ของนัักท่่องเที่่�ยว
3.2 สิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
ยัังไม่่มีอัี ตั ลัักษณ์์เอกลัักษณ์์ที่่ชั� ดั เจน ทำให้้เกิิดความคล้้ายคลึึงกัับประเทศคู่่แ� ข่่ง เช่่น อิินโดนีีเซีีย
มาเลเซีีย เป็็นต้้น
ที่่�มา: กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559; สำนัักงานกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2560;
จุุฑาธิิปต์์ จัันทร์์เอีียดและคณะ, 2561; ปวารณา อััจฉริิยบุุตร และคณะ, 2561; ภัักดีี กลั่่�นภัักดีี
และคณะ, 2563; นภาพร จัันทร์์ฉาย, 2563; ธีีระพงษ์์ อาญาเมืือง, 2563; ปฏิิภาณ บััณฑุุรััตน์์,
2563; สมรพรรณ เรืืองสวััสดิ์์�และวิิไลลัักษณ์์ รัักบำรุุง, 2564; วิิเชีียร โสมวิิภาตและคณะ, 2564;

ตารางที่่� 4 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่�ยงด้้านนวััตกรรมที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
4. ด้้านนวััตกรรม (Innovation)
4.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการนำเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมสมััยใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้กัับการผลิิตสิินค้้าหรืือบริิการ ทำให้้เป็็นรองคู่่�แข่่งขััน
เช่่น มาเลเซีีย สิิงค์์โปร์์
4.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการสนัับสนุุนการวิิจัยั
และนวััตกรรมเกี่่�ยวกัับมาตรฐานของบริิการด้้านสุุขภาพ เพื่่�อรองรัับกัับแนวโน้้ม (Trend)
สมััยใหม่่และสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน
ที่่�มา: กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข, 2559; สำนัักงานกระทรวงการท่่องเที่่�ยว
และกีีฬา, 2559; กานดา ธีีรานนท์์, 2561; จุุฑาธิิปต์์ จัันทร์์เอีียดและคณะ, 2561; วารีีพร ชููศรีี
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และวรลัักษณ์์ ลลิิตศศิิวิมิ ล, 2563; พุุทธพร อัักษรไพโรจน์์, 2563; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา องค์์
คุุณารัักษ, 2564; สมรพรรณ เรืืองสวััสดิ์์� และ วิิไลลัักษณ์์ รัักบำรุุง 2564; สิิริกัิ นต์
ั ์ สิิทธิิไทย, 2564.

ตารางที่่� 5 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่�ยงด้้านองค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
5. ด้้านองค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี (Citizenship)
5.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดองค์์ความรู้้�ด้้านการ
อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมเชิิงลึึกอย่่างแท้้จริงิ ขาดการดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้อยู่่�ในสภาพเดิิม รวมทั้้�งความใส่่ใจความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ในระดัับต่่ำ
5.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการกำกัับดููแล
การประกอบธุุ รกิิ จ อย่่ า งเป็็ นธรร มสร้้ า งปัั ญ หาให้้ กัั บ สัั ง คมและทำลายสภาพแวดล้้ อ ม
ทรััพยากรธรรมชาติิ เช่่น การปล่่อยน้้ำเสีีย การจััดการขยะ และการรัักษาความสะอาดรอบ
บริิเวณ เป็็นต้้น
ที่่�มา: กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559; กานดา ธีีรานนท์์, 2561; พระครููอุุดรภาวนาคุุณ,
2563; ภัักดีี กลั่่นภั
� กั ดีี และคณะ, 2563; ปวารณา อััจฉริิยบุุตร และคณะ, 2563; พระมหาณััฐกิิตติิ
อนารโทและคณะ, 2563; วรรณนิิดา วิิทยากุุลและคณะ, 2564

ตารางที่่� 6 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ผลประกอบการที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
6 ด้้านการเงิินและผลประกอบการ (Performance)
6.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดงบประมาณในการ
พััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวจากของภาครััฐ
6.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดเงิินลงทุุนเพื่่�อพััฒนา
สถานประกอบการ รวมทั้้�งมีีเงิินหมุุนเวีียนลดลง
ที่่�มา: สุุเนตรตรา จัันทบุุรีี, 2559; สำนัักงานกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2559; กรมเจรจา
การค้้าระหว่่างประเทศ, 2559; ธีีระพงษ์์ อาญาเมืือง, 2563; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุข, 2564.
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ตารางที่่� 7 ตารางแสดงปััจจััยเสี่่ย� งด้้านสถานที่่� ที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียงอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
7. สถานที่่� (Workplace)
7.1 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ควรปรัับภููมิิทัศั น์์ให้้เหมาะสม
กัับสถานบริิการด้้านสุุขภาพทั้้�งสุุขภาพกายและจิิตใจให้้เหมาะสมมากขึ้้�น
7.2 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดมาตรฐานเรื่่�องความ
สะอาดของพื้้�นที่่�ให้้บริิการและการตรวจสอบด้้านสุุขอนามััยในสถานประกอบการ
7.3 อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย ขาดการควบคุุมดููแลสถาน
ที่่�ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับด้้านสุุขภาพ เช่่น สถานที่่�ให้้บริิการขาดความปลอดภััย
ที่่�มา : สุุเนตรตรา จัันทบุุรีี, 2559; สำนัักงานกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2559; พระครูู
อุุดรภาวนาคุุณ, 2563; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา องค์์คุุณารัักษ์์, 2564; ขวััญยุุพา ศรีีสว่่าง
และ อรรถ อารีีรอบ, 2564.

ตารางที่่� 8 แสดงปััจจััยเสี่่�ยงด้้านความเป็็นผู้้�นำที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย
8. ด้้านความเป็็นผู้้�นำ (Leadership)
8.1 สภาวะการแข่่งขัันเพื่่�อการเป็็นผู้้�นำในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�
สููงขึ้้�นเนื่่�องจากคู่่�แข่่งขัันเพิ่่�มจำนวนและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังมีีเป้้าหมาย
ในการผลัักดัันและวางตำแหน่่งเป็็นศููนย์์กลางสุุขภาพนานาชาติิเช่่นเดีียวกัับประเทศไทย โดย
เฉพาะการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดของอิินโดนีีเซีีย อิินเดีีย และสิิงค์์โปร์์ พร้้อมทั้้�งยัังได้้รัับการ
ผลัักดัันจากภาครััฐอย่่างเต็็มที่่�ในทุุก ๆ ด้้าน
ที่่�มา: พุุทธพร อัักษรไพโรจน์์, 2561; ธนพงษ์์ ร่่วมสุุขและพรธิิภา องค์์คุุณารัักษ์์, 2564; วิิเชีียร
โสมวิิภาตและคณะ, 2564; กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, 2560
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สรุุปได้้ว่า่ ปััจจััยเสี่่ย� งและภััยคุุกคามที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียงที่่�สำคััญในปััจจุบัุ นั
มีีอยู่่�ด้้วยกััน 8 ปััจจััย โดยปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงมากที่่�สุุด คืือ ปััจจััยเสี่่�ยง
ด้้านการกำกัับดููแลองค์์กร คิิดเป็็นร้้อยละ 68% รองลงมาเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงด้้าน
การสื่่อ� สาร คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 52% และปััจจััยเสี่่ย� งด้้านสิินค้า้ และบริิการ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ
48% ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านนวััตกรรม คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 32% ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านการเป็็นองค์์กรที่่�ดีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 28% ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการเงิินและผลประกอบการ คิิดเป็็นร้้อยละ
24% ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านสถานที่่� คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 20% และ ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านความเป็็นผู้้�นำ
คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 16% ตามลำดัั บ โดยสามารถแสดงเป็็ น ตารางค่่ า เฉลี่่� ย ของ
ระดัับภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของประเทศไทยที่่�ปรากฏในปััจจุุบัันได้้ดัังต่่อไปนี้้�

แผนภาพที่่� 3 ระดัับภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (Wellness) ของประเทศไทยในปััจจุุบััน
	นอกจากนี้้� ค้้นพบว่่า ยัังปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�ปรากฏขึ้้�นในปััจจุุบััน และ
อาจส่่งผลกระทบถึึงชื่่อ� เสีียงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพในภาพรวม
อาทิิ โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศทั้้�งในด้้านการพััฒนาสาธารณููปโภคต่่าง ๆ รวม
ถึึงปััญหาการเมืืองและความไม่่สงบในประเทศส่่งผลต่่อนโยบายและชื่่�อเสีียงของ
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพในภาพรวมของประเทศอีีกด้้วย
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อธิิปรายผล
	จากผลการศึึกษา พบว่่า ภััยคุุกคามที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ปรากฏในปััจจุบัุ นั มากที่่�สุดุ คืือ ปััจจััยเสี่่ย� ง
ด้้านการกำกัับดููแล (Governance) เป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับระบบการบริิหาร
จััดการในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ที่่�ยังั ขาดประสิิทธิิภาพ อาทิิ ระบบการจััดการฐานข้้อมููลบุุคลากร
ระบบการตรวจสอบบุุคลากรที่่�มีีใบรัับรองตามกฎหมาย และระบบพััฒนาบุุคลากร
ซึ่่�งสอดคล้้อง กัับ Sergio Scandizzo (2011) ระบุุว่่า การจััดการระบบที่่�ขาด
ประสิิทธิิภาพหรืือระบบพนัักงานไม่่มีีประสิิทธิิภาพนั้้�นส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ
ผลการดำเนิินงานองค์์กรและส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงในที่่�สุุด นอกจากนั้้�นยัังอาจ
กลายเป็็นข่า่ วลืือเชิิงลบหรืือสถานการณ์์ที่่เ� หนืือความคาดหมาย ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อชื่่อ� เสีียงและทำให้้องค์์กรสููญเสีียโอกาสและลดมููลค่่าของ “ทุุนสินิ ทรััพย์อ์ งค์์กร” ลง
	รองลงมาเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งด้้านการสื่่อ� สาร (Communications) โดยเฉพาะ
การสื่่�อสารภาพลัักษณ์์ของอุุตสาหกรรมฯ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงสำคััญที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อการเกิิดชื่่�อเสีียงองค์์กรทั้้�งด้้านดีีและด้้านไม่่ดีี เนื่่�องจากชื่่�อเสีียงองค์์กรเกิิดจาก
การประเมิินภาพลัักษณ์์ โดยรวมผ่่านประสบการณ์์ที่่�สั่่�งสมมาเป็็นระยะเวลานาน
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียขององค์์กร สอดคล้้องกัับ Cornelissen (2014) กล่่าวว่่า
ภาพลัักษณ์์องค์์กร (Corporate Image) เป็็นหนึ่่�งในองค์์ประกอบพื้้�นฐานในการ
สร้้างชื่่�อเสีียง ดัังนั้้�นเมื่่�อองค์์กรเกิิดภาพลัักษณ์์ไม่่ดีีควรเร่่งปรัับภาพลัักษณ์์ให้้ดีีขึ้้�น
และหากภาพลัักษณ์์ไม่่ดีหี รืือตกต่่ำลง อาจทำให้้การดำเนิินงานขององค์์กรล้้มเหลว
(เสรีี วงษ์์มณฑา, 2542) ดัังนั้้�นอุตุ สาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพของไทย
จึึงจำเป็็นต้้องแก้้ปััญหาภาพลัักษณ์์เชิิงลบจากข่่าวสารเชิิงลบและพััฒนาระบบ
การสื่่�อสารเพื่่�อปกป้้องชื่่�อเสีียงเชิิงลบอย่่างเร่่งด่่วน
	ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านสิินค้า้ และบริิการ (Products and Services) โดยเฉพาะ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องมาตรฐานความปลอดภััยของสิินค้้าและบริิการ ซึ่่�งถืือเป็็น
ความรัับผิิดชอบของสถานประกอบการ สอดคล้้องกัับ Sonia and David (2012)
พบว่่า สถานประกอบการมีีบทบาทในการดููแลความความปลอดภััยทางกายภาพ
ของผู้้�ใช้้บริิการในขณะที่่�อยู่่�ในการดููแลของโรงแรม รีีสอร์์ท หรืือสปา ผู้้�ใช้้บริิการ
อาจเกิิดความเสี่่�ยงถ้้าองค์์กรไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรฐานด้้านสุุขอนามััย นอกจากนั้้�น
ความปลอดภััยทางกายภาพของผู้้�ใช้้บริิการต่่อการถููกบุุกรุุก ระหว่่างกระบวนการ
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ใช้้บริิการของโรงแรม เช่่น โรงยิิม สระว่่ายน้้ำ ซาวน่่า ห้้องอบไอน้้ำ สปา หรืือ
ส่่วนบุุคคลอื่่�น ๆ ส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของสถานประกอบการโดยตรง
	ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านนวััตกรรม (Innovation) อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพของไทยยัั ง ขาดการนำเทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรมสมัั ย ใหม่่
มาประยุุกต์์ใช้้กัับการผลิิตสิินค้้าหรืือบริิการ เพื่่�อรองรัับแนวโน้้ม (Trend) สมััยใหม่่
และสอดรัับกัับเทคโนโลยีีที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงอยู่่ต� ลอดเวลา (จุุฑาธิิปต์์ จัันทร์์เอีียด
และคณะ, 2561) ถืือเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�ปรากฏในปััจจุบัุ นั และส่่งผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียง
อุุตสาหกรรมฯ สอดคล้้องกัับงานวิิจััย ของ Marchiori. E. และคณะ (2010) พบว่่า
การพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้า้ และบริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เป็็นตัวขั
ั บั เคลื่่อ� นชื่่อ� เสีียง ซึ่ง่� การ
วััดผลด้้านนวััตกรรมและการปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของตลาด ส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพและมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
	ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านองค์์กรเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี (Citizenship) เป็็นภััยคุุกคาม
ที่่�ส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงที่่�สำคััญของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ปััจจุุบััน โดย Sabina Hodzic and Hana Paleka (2018) กล่่าวว่่า การทำลาย
สิ่่ง� แวดล้้อมและความเสื่่อ� มโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิที่่ส� ำคััญถืือเป็็นภัยั คุุกคาม
ที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ เพราะสิ่่ง� แวดล้้อมเปรีียบเสมืือนเป็็นพื้้น� ฐานของการท่่องเที่่�ยวประเภทสปา
และการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรถืือเป็็นกลไก
สำคััญในการรัักษาชื่่อ� เสีียงที่่�ดีใี ห้้กับั องค์์กร ซึ่่ง� การแสดงความรัับผิิดชอบขององค์์กร
ช่่วยสร้้างความแข็็งแกร่่งของชื่่อ� เสีียงต่่อการรัับรู้้�ของสาธารณชน (Eisenegger และ
Schranz, 2011)
	ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการเงิินและผลประกอบการ (Performance) เป็็นอีีก
ภััยคุุกคามหนึ่่�งที่่�ปรากฏในปััจจุบัุ นั โดยพบว่่า อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว ฯ ของไทย
กำลัังประสบปััญหาในเรื่่อ� งการลงทุุนเพื่่อ� พััฒนาอุุตสาหกรรมดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ชื่่อ� เสีียงที่่�ดีี
จะส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นในการลงทุุนที่่�สููงขึ้้�น ชื่่�อเสีียงจึึงมีีความสำคััญในฐานะ
ปััจจััยหนึ่่�งที่่�ถููกนำมาพิิจารณาเป็็นกลยุุทธ์์ทางการค้้าและการลงทุุน ไปจนถึึงนำมา
ซึ่่�งลููกค้้าที่่�ดีีและนัักลงทุุนที่่�มีีศัักยภาพสููงมาสู่่�องค์์กร (Fombrun, 1996)
	ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสถานที่่� (Workplace) เป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ชื่่� อ เสีี ย งของอุุ ต สาหกรรมฯ ในปัั จจุุ บัั นด้้ ว ยเช่่ นกัั น เนื่่� อ งด้้ ว ยผู้้�ประกอบการ
บางสถานประกอบการยัังไม่่ได้้มาตรฐานเรื่่�องสุุขลัักษณะและความสะอาดของ
สถานที่่�ให้้บริิการและมาตรฐานการตรวจสอบด้้านสุุขอนามััยในสถานประกอบการ
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สอดคล้้องกัับ กฤษฎา กาญจนาลััย (2563) ระบุุว่่า สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในจัังหวััดภููเก็็ตมิิได้้มีีแต่่ข้้อดีีเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีข้้อด้้อยและปััญหาหลายประการ
ที่่�ต้้องทำการแก้้ไขอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม ซึ่่�งปััญหาเรื่่�องสถานที่่�เหล่่านั้้�น
เป็็นสิ่่�งที่่�เหนี่่�ยวรั้้�งภููเก็็ตไว้้ไม่่ให้้ก้้าวต่่อไปข้้างหน้้าได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ
	ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านความเป็็นผู้้�นำ (Leadership) ถืือเป็็นความเสี่่ย� งที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพในปััจจุบัุ นั เพราะความเสี่่�ยง
ด้้านสภาวะการแข่่งขัันเป็็นพื้้�นฐานสำคััญของสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีีการ
แข่่งขัันสููงโดยเฉพาะธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการบริิการ สอดคล้้องกัับ Bharwani and Butt
(2012) กล่่าวว่่า ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขัันยัังถืือเป็็นความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ที่่�มีี
โอกาสเกิิ ด ขึ้้� นสูู ง เนื่่� อ งจากจำนวนผู้้�เข้้ า แข่่ ง ขัั น ในตลาดธุุ รกิิ จ บริิ ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น
อย่่างทวีีคููณ และในปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมการบริิการมีีการแข่่งขัันกัันในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ระดัับนานาชาติิที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายแห่่งด้้วยกััน
ข้้อค้้นพบ
	จากผลการศึึกษา พบว่่า ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านการสื่่อ� สาร ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั เพิ่่�มเติิมจาก
กรอบแนวคิิดชื่่อ� เสีียง (Reputation) กลายเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียง
ของอุุตสาหกรรมฯ ของประเทศไทยลำดัับต้้น ๆ แสดงให้้เห็็นว่่าอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพในปััจจุุบััน และควรจััดปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการสื่่�อสาร
เป็็นหนึ่่�งในภััยคุุกคามความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียงที่่�สำคััญขององค์์กร โดยเฉพาะประเด็็น
การสื่่�อสารความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤตที่่�ยัังขาดประสิิทธิิภาพของประเทศไทย
อาจนำไปสู่่ค� วามสููญเสีียชื่่อ� เสีียงและความล้้มเหลวของอุุตสาหกรรมฯ ได้้ สอดคล้้องกัับ
Schultz และคณะ (2013) และ Gaines - Ross (2008) ยกตััวอย่่างภััยคุุกคาม
ที่่�นำไปสู่่ค� วามเสีียหาย (Sources of reputational risk) ด้้านชื่่อ� เสีียง ไว้้ 6 ประการ ดัังนี้้�
1) การส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสารเชิิงลบขององค์์กร 2) พฤติิกรรมที่่�ไม่่ดีีของพนัักงาน
3) ทัักษะการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าและการขาดทัักษะการสื่่อ� สารเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
4) การทำลายสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน 5) มาตรฐานสิินค้า้
หรืือบริิการ และ 6) การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ กติิกาของสัังคม เป็็นต้น้ แสดงให้้เห็็นว่า่
การส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสารเชิิงลบขององค์์กร และทัักษะการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า
และการขาดทัักษะการสื่่�อสารเพื่่�อแก้้ไขปััญหาของบุุคลากร ส่่งผลต่่อกระทบต่่อ
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ภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ และ
สามารถทำให้้อุตุ สาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทยสููญเสีียชื่่อ� เสีียงได้้ในที่่�สุดุ
	นอกจากนี้้�ยััง พบว่่า อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ในประเทศไทยในปััจจุุบัันยัังพบปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบถึึงชื่่�อเสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ นั้้�นคืือ โครงสร้้างพื้้�นฐานของ
ประเทศทั้้�งในด้้านการพััฒนาสาธารณููปโภคต่่าง ๆ รวมถึึงการเมืืองและความ
ไม่่สงบในประเทศส่่งผลต่่อชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของประเทศไทย ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพในสหภาพ
ยุุโรป: ผลกระทบทางการเงิินและอนาคต ระบุุไว้้ว่่า รััฐบาลของประเทศสมาชิิก
สหภาพยุุโรปควรปรัับปรุุงสิ่่ง� อำนวยความสะดวกด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานทุุกประเภท
อาทิิ การเข้้าถึึงถนนสาธารณะ ไฟฟ้้า และน้้ำประปา ตลอดจนการจราจรทางอากาศ
ความปลอดภััย และที่่�พักั โดยทั้้�งหมดนี้้�สามารถทำได้้ผ่า่ นการให้้ทุนุ เงิินอุดุ หนุุน และ
เงิินกู้้� ไม่่เพีียงแต่่จากรััฐบาลเท่่านั้้�นแต่่รวมถึึงจากสถาบัันการเงิินระหว่่างประเทศด้้วย
เพราะปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วส่่ ง ผงต่่ อ การเจริิ ญ เติิ บ โตของการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง สุุ ข ภาพ
ในสหภาพยุุโรป (Sabina และ Hana, 2018)
สรุุป
สถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงและความหลากหลายของตััวแปรที่่�ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อสภาพแวดล้้อมใน "สัังคมโลก" ปััจจุุบััน ทำให้้ธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่ย� งหรืือภััยคุุกคามต่่าง ๆ ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียง ความเสี่่ย� งด้้าน
ชื่่�อเสีียงเป็็นความน่่าจะเป็็นหรืือการคุุกคามที่่�ส่่งผลต่่อความเสีียหาย การบาดเจ็็บ
ความสููญเสีีย หรืือเหตุุการณ์์เชิิงลบต่่าง ๆ ต่่อชื่่อ� เสีียงองค์์กร “ชื่่อ� เสีียง” ที่่�ดีเี ปรีียบเสมืือน
เกราะป้้องกัันภััย ขณะเดีียวกัันหากชื่่�อเสีียงถููกทำลายลงอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ที่่� ร้้ า ยแรงถึึ ง ขั้้� น ทำให้้ อ งค์์ ก รล่่ ม สลายได้้ และการฟื้้� นฟููชื่่� อ เสีี ย งขึ้้� น ใหม่่ มัั ก ใช้้
ระยะเวลานานและต้้องวางแผนดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อีีกทั้้�งยัังรัับประกัันไม่่ได้้ว่า่
ชื่่� อ เสีี ย งจะสามารถกลัั บ คืืนมาได้้ เ หมืือนเดิิ ม ทำให้้ ก ารรัั ก ษาไว้้ ซึ่่� ง ชื่่� อ เสีี ย งมีี
ความสำคััญอย่่างยิ่่�ง
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	อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวไทยที่่�มีีบทบาทสำคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ แต่่ช่่วงหลายปีี
ที่่�ผ่า่ นมาได้้รับั ผลกระทบจากภััยคุุกคามและปััจจััยเสี่่ย� งขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะ
ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการกำกัับดููแล ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการสื่่�อสาร ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสิินค้้า
และบริิการ ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการเงิินและผลประกอบการ ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านองค์์กร
เป็็นพลเมืืองที่่�ดีี ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านความเป็็นผู้้�นำ ปััจจััยเสี่่ย� งด้้านสถานที่่� และปััจจััยเสี่่ย� ง
ด้้านนวััตกรรมที่่�ปรากฏขึ้้นบ่
� อ่ ยครั้้ง� ในปััจจุบัุ นั ถืือเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งที่่�ส่ง่ ผลต่่อชื่่อ� เสีียง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพโดยตรง และกลายเป็็นข้้อจำกััด
ที่่� ท ำให้้ อุุ ต สาหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย วเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพของประเทศไม่่ เ ติิ บ โต
อย่่างที่่�ควรจะเป็็น ธุุรกิิจบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อ
ส่่งเสริิมสุุขภาพจึึงควรให้้ความสำคััญและตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งและภััยคุุกคามที่่�อาจ
ส่่งผลต่่อชื่่อ� เสีียงทางลบ รวมถึึงสามารถวิิเคราะห์์และจััดลำดัับความสำคััญของปััจจััย
เสี่่ย� งเหล่่านั้้�น เพื่่อ� ดำเนิินการแก้้ไขหรืือเตรีียมความพร้้อมสำหรัับจััดการความเสี่่ย� ง
ด้้านชื่่อ� เสีียงได้้อย่่างทัันท่ว่ งทีี ทั้้�งนี้้�ทุกุ ภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทยควรกระตุ้้�น ส่่งเสริิมให้้สถานการประกอบ
เพื่่�อสุุขภาพมีีองค์์ความรู้้� เข้้าใจ และให้้ความสำคััญกัับปััจจััยเสี่่�ยงหรืือภััยคุุกคาม
ที่่�อาจส่่งผลต่่อชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรมมากขึ้้น� เนื่่อ� งด้้วยชื่่อ� เสีียงของอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทย จััดได้้ว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงในระดัับโลก การปกป้้องไม่่ให้้ชื่่�อเสีียงถููกรบกวนจากปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ
ส่่งผลต่่อมููลค่่า หรืือ “ทุุนทางสิินทรััพย์”์ ของอุุตสาหกรรมให้้เพิ่่�มมากขึ้้น� ถืือเป็็นการ
สร้้างมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพของประเทศไทยที่่�พร้้อมสำหรัับ
การก้้าวสู่่� “ศููนย์์สุขุ ภาพนานาชาติิ” ของโลกตามเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิที่่ไ� ด้้ตั้้ง� ไว้้
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