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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและ

ที่พัก โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของที่พักในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ผลการศึกษาพบว่า มาตราฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับท่ีพักที่ผู้ประกอบการพึงมีนั้นจะประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2. การจัดอุปกรณ์ทำความ
สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งโรงแรมที่พักในจังหวัด
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พักและมีผู้ประกอบการอีกจำนวนไม่น้อย
ที่กำลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อขอรับมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเช่ือมั่นในแก่ผู้
มาใช้บริการ และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักได้รวดเร็วมากข้ึน  

 
 

คำสำคัญ :  ไวรัสโควิด 19 , มาตรฐานความปลอดภัย , ธุรกิจโรงแรมและที่พัก , เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nunsri108@gmail.com


Safety standards of hotel and accommodation businesses in Chiangmai 
after a COVID-19 pandemic 

 
Nunthikarn Srisuwan 1 

Thana Kitisrivorapan2 

Weera Weerasophon3 

 
1Student of Master of art Tourism and Hospitality Management, Suan Sunandha Rajabhat 

2,3College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat 
Email: nunsri108@gmail.com 

 
 

Abstract 
This article presents the literature related to safety standards of the hotel and 

accommodation industry. The objective aims to present the background, form, procedures, and 
element of safety standards in Chiangmai. After the COVID-1 9  pandemic, the research indicated 
the safety standards related to the business owners divided into three main points, which are 
sanitary of the location and utensils using inside the area, hygienic management to prevent the 
transmission of the virus, and employee’s control and prevention. According to Chiangmai is one 
of the major tourist destinations in Thailand, a number of employers follow the control and safety 
instruction provided by the government, leading to creating confidence towards visitors which 
impact to customers decision on travelling.  
 
 
Keyword: COVID-19, safety standards, hotels, Chiangmai 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nunsri108@gmail.com


บทนำ 
ประเทศไทยให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวในฐานะกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ 

โดยในปี พ.ศ. 2560 การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า 2.75 ล้านล้านบาท และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) อยูใ่นอันดับที่ 34 จาก 136 ประเทศ 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2563) 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการท่องเที ่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งในมิติของจำนวน
นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ด้วยไทยมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ ทำเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อัธยาศัยไมตรีของคนไทย 
(สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่พึ่งพาธุรกิจ
บริการเป็นหลักหรือประมาณ 60% ของ GDP โดยการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล มีธุรกิจบริการที่สำคัญ เช่น 
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ซึ่งมีอัตราการขยายตัวถึง 9.4% มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐส่งผล
ให้ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด มีการขยายตัว และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถ
ในการทำกำไรได้ดีกว่าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก เนื่องจากมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นธุรกิจ
เครือข่ายซัพพลายเชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปรับตัวตามภาวะการแข่งขันและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการตลาดให้เข้าถึงลูกค้า  
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองกลยุทธ์การตลาด, 2563)  

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 
และยังคงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง 
(Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดยองค์การท่องเที่ยวโลกระบุว่า (UNWTO) จุดหมาย
ปลายทางทั่วโลกได้เริ่มใช้มาตรการจำกัดการเดินทางมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางสุขภาพในประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยทำให้นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 0.09 
ล้านคน-ครั้ง ลดลงร้อยละ 99.32 สร้างรายได้ 4.99 ร้อยล้านบาท ลดลงร้อยละ 99.45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที ่ผ่านมา ขณะที่ตั ้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศสะสมจำนวนทั้งสิ้น 24.70 ล้านคน-ครั้ง ลดลงที่ร้อยละ 50.26 มีรายได้สะสมจากการ
ท่องเที่ยว 0.19 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 48.34 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  แม้ภาครัฐจะผ่อนคลาย
ล็อคดาวน์แต่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และร้านนวด-สปา ส่วนใหญ่ก็ยังคง
ปิดกิจการชั่วคราว หรือกลับมาเปิดให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อประคับประคองธุรกิจ สำหรับโรงแรมที่มีลูกค้า
หลักเป็นชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เลื่อนการเปิดให้บริการออกไปเป็นช่วงปลายปี และผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มมีการ
ปรับรูปแบบการทำการตลาดลูกค้าชาวไทย และกลุ่มประชุมสัมมนาแทนตลาดซึ่งต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีก 1-3 ปี ส่วน
โรงแรมที่เน้นกลุ่มลูกค้าชาวไทย เริ่มมียอดจองห้องประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาเล็กน้อย ในขณะที่ธุรกิจ



ร้านอาหารหลังกลับมาเปิดกิจการมียอดขายเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาวะปกติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2563) ทั้งนี้จังหวดัที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่  
และตาก  

 จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วย ที่เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
และเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของอาณาจักรล้านนา จึงทำให้เชียงใหม่รับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่น
เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน รวมทั้งยังได้รับวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาเข้ามาอีกทอดด้วย ทำให้
เชียงใหม่มีการผสมผสานหล่อหลอมวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่กลายมาเป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ถือได้ว่า
เป็นจังหวัดที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โบราณสถาน และสถานศึกษา
โดยเฉพาะเรื ่องการท่องเที ่ยวที่มีชื ่อเสียงเป็นที ่รู ้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย  และ
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ยอดอัตราการเข้าพักในจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีพ.ศ. 2562 ถึง  
-33.05 เปอร์เซ็น และยอดจำนวนผู้เข้าพักในจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีพ.ศ. 2562 ถึง -49.05 
เปอร์เซ็น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของที่พักในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2563) ได้จัดทำโครงการ Amazing 

Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการ
ที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสวิด 19 และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม
การออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู ้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็น
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA  

สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist 
พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  
2. โรงแรม/ที่พัก และสถานท่ีจัดประชุม  



3. นันทนาการและสถานท่ีท่องเที่ยว  
4. ยานพาหนะ  
5. บริษัทนำเที่ยว  
6. สุขภาพและความงาม  
7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  
8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  
9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม  
10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ 

มาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ มี 3 องค์ประกอบ คือ 
1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  
2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 
3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภท

กิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ต่อไป 
มาตรฐานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 

1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
1.1 ทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรอืบรเิวณ

ที่มีการสัมผัสปอย ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเช่นพื้นผนังประตูกลอนหรือลูกบิดประตูราวจับหรือ
ราวบันไดจุดประชาสัมพันธ์จุดชำระเงินสวิตช์ไฟปุ่มกดลิฟต์ รีโมท 

1.2 ทำความสะอาดห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้สะอาดเช่นโถส้วมฝารองนั่งที่กด
ชักโครกหรือโถปัสสาวะสายฉีดน้ำชำระกลอนหรือถูกปิดประตูก๊อกน้ำและอ่างล้างมือด้วยน้ำยาทำความสะอาด
สม่ำเสมอมีส้วมพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพียงพอและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการหรื อผู้มี
ปัญหาด้านสุขภาพ 

1.3 มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมโดยทำความ
สะอาด ระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ  

2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
2.1 เตรียมเจลล้างมือท่ีมีแอลกอฮอลอ์ย่างน้อย 70% ขึ้นไปไว้ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง

เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า-ออก หรือหน้าลิฟต์เป็นต้น 
2.2 บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาดและจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดอาคารอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เช่นน้ำยาทำ

ความสะอาดพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำและเหล็กคีบด้านยาวสำหรับเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น 
3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 ผู ้ปฏิบัติงานที ่มีความเสี ่ยงต่อการรับสัมผัสเช่นพนักงานต้อนรับพนักงาน
ประชาสัมพันธ์พนักงานยกกระเป๋าลูกค้าสัมพันธ์รวมถึงพนักงานทำความสะอาดเป็นต้นต้องมีการป้องกันตนเองโดย
ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูก
โดยไม่จําเป็นและพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 



3.2 หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบให้หยดุ
ปฏิบัติงาม และเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์
สำหรับทําความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอก่อนการปฏิบัติงานหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกับส่วน
บุคคลและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ 

3.3 ควรจัดให้มีป้ายเตือนการล้างมือภายในห้องน้ำ 
3.4 พนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยต้องมีการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยสวมถุงมือยางผ้ายางกันเปื้อนและใช้เหล็กก็บด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิดรวบรวมไวท้ี่
พักขยะและล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

3.5 มีการให้ความรู้คำแนะนำและผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
3.6 จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสีย่ง

การแพร่กระจายเช้ือไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการเช่น  วิธีการการสังเกตผู้สงสัยติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 และให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูก  

โดยที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุ
หมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตรา
สัญลักษณ์ SHA (ภาพที่ 2.1) ทั้งนี้สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษา
มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA  

 
ภาพที่ 1 ตราสญัลักษณ์ SHA 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563)  
 

กล่าวได้ว่า SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการ
ตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลนท์ี่ 
ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2563) 

สมาคมโรงแรมประเทศไทย (2563) ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  สําหรับโรงแรมที่พัก ไว้ดังน้ี 

1. พนักงาน และส่วนปฏิบัติงานด้านหลัง (Staff & Back of House Areas)   
1.1 จะต้องมีการตั้งจุดเช็คอุณหภูมิ สําหรับพนักงาน ทั้งเวลาเข้าและออกจากงานทุกวัน จัดทํา

สติกเกอร์ติดเสื้อให้พนักงานท่ีไม่มีไข้เพื่อสร้างความเชือ่มัน่ให้ผู้ใช้บริการ  



1.2 ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกต่างๆ ต้องคอยตรวจสอบพนักงานว่ามีอาการไอ เป็นหวัด มีไข้ 
น้ำมูก หรือหายใจลําบาก หากมีพนักงานที่แสดงอาการดังกล่าว ต้องแจ้งพนักงานคนนั้นให้กลับบ้านหรือไปพบ
แพทย์ ในทันท ี 

1.3 พนักงานปฏิบัติการที่บริการแขกอย่างใกล้ ชิดควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมืออาทิ 
แผนกครัวและสจ๊วต แผนกแม่บ้าน แผนกบริการส่วนหน้า และ พนักออฟฟิศ (พิจารณาสวมใส่ เมื่อมีความเสี่ยง) 

1.4 จัดทําคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ให้พนักงาน 
และคอยอัพเดตข่าวสาร และ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพให้พนักงาน 

1.5 สร้างความตระหนักถึงความรู้ และความเข้าใจ ให้กับพนักงานเกี่ยวกับอาการของโรคไวรัส
โควิด 19 และอบรมวิธีการปฏิบัติ เมื่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกสอบถามเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด 19 ทั้งผ่าน 
อีเมล การสนทนาโดยตรง และทางโทรศัพท์ 
  1.6 หมั่นทําความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงาน โรงอาหาร ล็อคเกอร์ และห้อง
เปลี่ยนเสื้อ 
  1.7 โรงแรมต้องปฏิบัติ ตามนโยบาย ข้อกําหนด หรือข้อแนะนําโรคไวรัสโควิด 19 ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 2. พืน้ท่ีสาธารณะ (Public Areas) 

 2.1 ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ของแขกที่เข้าพักและผู้มาเยือนโรงแรมทุกคน 
 2.2  ดำเนินการประกาศเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม (เช่น 

บริเวณหน้าลิฟต์) เพื่อแจ้งให้แขกทราบถึงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 และเพื่อรับรองว่าโรงแรมได้ ดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันท่ีควร 

 2.3 หมั่นเช็ดทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะและผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อย ๆ ให้บ่อยขึ้น เช่น 
ลูกบิดมือจับประตู ราวบันได ลิฟต์ ปุ่มกดลิฟต์ สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำ ชักโครก เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องออก
กําลังกาย คีย์การ์ด ปากกา เพิ่มปริมาณคลอรีนในสระนําเพื่อรักษาระดับค่า pH และคอยตรวจสอบสม่ำเสมอ และ
ต้องมั่นใจว่า ระบบกรองน้ำของสระว่ายนำ้สะอาด และต้องหมั่นล้างระบบกรอง (backwash) บ่อย ๆ 

 2.4 เมื่อมีงานประชุม หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงที่มีกลุ่มแขกเป็นจํานวนมาก ให้ทำ
ความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และห้องน้ำบ่อยขึ้น โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการ
จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ 

3. แผนกต้อนรับ (Front Office) 
 3.1 วัดและบันทึกอุณหภูมิ แขกที่เข้าพักทุกคนตอนเช็คอิน  และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 

เครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้พร้อมอยู่เสมอ  
 3.2 ทําจดหมายช้ีแจงสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด 19 ให้แขกตอนเช็คอิน หรือเตรียมใน

ห้องพัก และเตรียมอัพเดตข่าวสารในกรณี ที่แขกสอบถามเป็นประจํา พร้อมแจ้งให้แขกทราบถึงมาตรการป้องกัน
ต่าง ๆ ของโรงแรม และแจ้งให้แขกทราบว่าจะต้องแจ้ง โรงแรมทันที่เมื่อมีอาการป่วย  

4. ห้องพัก (Guest Rooms)  
 4.1 พนักงานแผนกต้อนรับ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ แม่บ้าน และพนักงานซักรีด ควรหมั่ นดูแล

การแต่งกาย และสุขอนามัย ส่วนบุคคลให้สะอาดได้มาตรฐานอยู่เสมอ 



 4.2 ใช้ผ้าทําความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเช้ือร่วมกับน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อทําความสะอาดห้องพักอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงพ้ืนผิวเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ ล้างอุปกรณ์ ทําความสะอาดและผ้าทําความสะอาดทั้งหมด
ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ หมั่นเช็ดทําความสะอาด พื้นผิวที่หยิบจับ สัมผัสบ่อย ๆ ให้บ่อยขึ้น เช่น ลูกบิด มือจับประตูราว
บันได สวิตช์ไฟ ก๊อกนำ้ ชักโครก คีย์การ์ดปากกา  

4.3 หมั่นทําความสะอาดระบบปรับอากาศ และใช้น้ำยาฆ่าเชือ้ เพือ่ลดความเสียงในการกระจาย
ของเช้ือไวรัส ทําการฆ่าเช้ือเครื่องปรับอากาศ หลังจากแขกที่เช็คเอาท์ ควรเปิดประตูและหน้าต่างระเบียงระหว่าง
การทําการฆ่าเช้ือเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการฆ่าเช้ือในชุดคอยล์ พัดลม และการทําความสะอาดตัวกรอง  
ท่อระบายน้ำหัวจ่าย และท่อส่งลมเย็น  
 5. ห้องอาหารและห้องครัว (F&B / Kitchen)  
  5.1 พนักงานในครัวควรสวมใส่ถุงมือหรือหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ ง เมื่อประกอบอาหาร 
และควรเปลี่ยนถุงมือและหน้ากากอนามัยเป็นประจํา เจ้าหน้าท่ี แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ควรสวมถุงมือ เมื่อต้อง
สัมผัสกับผ้าเช็ดปากที่ใช้แล้ว พนักงานต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธี การสวมใส่ และกําจัดถุงมือและหน้ากากอนามัย
อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ไม่ควรสัมผัสกับถุงมือหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วด้วยมือเปล่า 
  5.2 หมั่นล้าง และฆา่เชือ้อุปกรณ์ ครัวอย่างละเอียด อาทิ  

5.2.1 ล้างและฆ่าเช้ือเคาน์เตอร์ เตรียมอาหาร เขียงพลาสติกและมีดทําครัวบ่อย ๆ 
หลังการใช้งานทุกครั้ง  

5.2.2 ล้างและฆ่าเช้ือ ที่เปิดกระป๋อง เครื่องช่ังน้ำหนัก รถเข็น ช้ันวาง เครื่องจักร 
ช้อนส้อม ฯลฯ บ่อยครั้ง  

5.2.3 ทําความสะอาดเครื่องทําความเย็น เครื่องทําน้ำแข็ง ตู ้แช่แข็ง ถังน้ำแข็ง 
สัปดาห์ ละครั้ง 
  5.3 งดการสัมผัสผ้าเช็ดปากของแขกที่ยังรับประทานอาหารไม่เสร็จ และไม่ควรใช้ผ้าขนหนู 
เปียก เปลี่ยนช้อนส้อมบนบุฟเฟ่ต์บ่อย ๆ  
  5.4. ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเข้าครัวเมื่อใดก็ได้ พนักงานโรงแรมจะเป็นผู้จัดการ
ในการถ่ายโอนอาหารที่ได้รับจากพ้ืนท่ีนัน้ไปทีห่้องครัวเอง 
 International Labour Organization (2020) ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิดของโรงแรมที่พัก และบริการด้านอาหาร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงแรมที่พัก และบริการด้านอาหาร นายจ้างและ
ลูกจ้างตัวแทนและพนักงานที่รับผิดชอบ เช่น สุขอนามัยในการล้างมือ การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา 
จมูก ปาก ให้อยู่บ้านและไปพบแพทย์หากมีอาการที่สอดคล้องกับโรค 
 2. การวางแผนและการจัดการและการฝกึอบรม เพื่อเตรยีมพร้อมสำหรบัการกลับมาทำงานอย่างปลอดภยั
การสื่อสารและการจัดการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 
 World Health Organization (2020) ได้กล่าถึง การจัดการไวรัสโควิด 19 ในโรงแรมและหน่วยงานอื่นๆ 
ของที่พัก โดยที่ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมพร้อมและป้องกัน ดังนี ้
 1. ทีมผู้บริหารร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่เจ้าหน้าที่โรงแรม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง และการท่องเที่ยว  
ฝ่ายบริหารและสมาคมอุตสาหกรรมควรจัดตั้งแผนปฏิบัติการที่เหมาะกับสถานการณ์และนำไปปฏิบัติตามคำแนะนำ



ของรัฐบาลท้องถิ่นถึงการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 รวมถึงการลดอัตราการเข้าพักเมื่อ การเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ นอกจากนี้ต้องมีกระบวนการให้เจ้าหน้าหยุดปฏิบัติตามหากไม่สบาย 
 2. ควรจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอให้กับรับรองการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพของ
แผนปฏิบัติการ การจัดหาอุปกรณ์หรือการติดต่อของรับอุปกรณ์จากหน่วยงานสาธารณะสุขในพ้ืนท่ี 
 3. ควรมีการบันทึกการเข้าออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเช็คบุคคลที่มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 4. ต้องมีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการถึงการป้องกัน และ การลดการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด 19 ให้ผู้ที่มาใช้บริการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 5. จัดอบรมพรักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด 19 ทั้งการติดเชื้ อ 
อาการที่แสดงออก และการติดต่อไปยังสถานท่ีรักษาตัว เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

กรมควบคุมโรค (2564) ได้มีนโยบายเกี่ยวกับ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 
สำหรับผู้ประกอบสถานประกอบการ โดยมีใจความสำคัญดังนี้ 

1. จัดให้มีคำแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ติดประกาศในจุดที่เห็นได้สะดวก เพื่อสื่อสาร 
ให้กับแรงงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสานและติดต่อในสถานประกอบการ และโรงงาน  
ได้รับทราบ 

2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เข้ามา ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในสถานประกอบการ มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้าง
มือ ให้บริการอย่างเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานประกอบการ 

3. บุคคลที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดโรคไวรัสโควิด 19 ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under 
Investigation : PUI) ตอ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานพบแพทย์ทันที และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อ
ในพื้นที่ภายใน 3 ช่ัวโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าว 

4. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติการเดินทางในช่วง 14 ที่ผ่านมา และ
อาการของเจ้าหน้าท่ี พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามา ในสถานประกอบการ ณ จุดคัดกรอง  

4.1 บุคคลที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดโรคไวรัสโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(Patient Under Investigation : PUI) ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานพบแพทย์ทันที และแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ช่ัวโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าว  

4.2 บุคคลที่ไม่มีอาการเข้าได้กับโรคไวรัสโควิด 19 แต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงของผู้ป่วย ให้
บุคคลนั้นหยุดงานเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย เพื่อแยกกักตนเองที่บ้าน (Home 
quarantine) ติดตามผู้ปฏิบัติงานที่ตองกักกันตัวที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพื่อติดตามอาการและเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 

4.3 สำหรับบุคคลอื่น ๆ หากไม่มีอาการป่วยให้สังเกตอาการตนเอง (Selfmonitoring) เป็นเวลา 
14 วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันทีในกรณีที่มีอาการป่วย ใหห้ยุดพักที่บ้าน และถ้า ไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันให้รีบ
พบแพทย ์

5. งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการ แพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นต้องเดินทาง
ออก นอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนกำหนด  



6. ให้พนักงานมีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคนเช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่ง  
รับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  

7. กำกับดูแลความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
บริเวณ ที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สวิตช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มักมีผู้สัมผัส
จำนวนมาก อาจพิจารณาการเพิ่มระบบระบายอากาศ ให้มีการหมุนเวียนอากาศมากขึ้นหรือการเพิ่มความถี่ในการ
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง 

8. หากพบการระบาดให้ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. สำหรับสถานประกอบการที่
มี คนทำงานตั้งแต่ 200 คนต้องจัดเตรียม Organization Quarantine เพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  

9. ประเมินมาตรการที่กำหนดเป็นระยะ ๆ และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการศูนย์บริหาร
สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กำหนด 
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (2564) จากการที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรค
ไวรัสโควิด 19 ทำให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้นำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมาปรั บใช้ในสถาน
ประกอบการโรงแรมที่พัก ดังนี้  
 1. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 

1.1 เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนต้องตกลงที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กัน และรักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร (6 ฟุต) อยู่เสมอ 
 2. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางและให้เช่าที่พักในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 

ห้ามเดินทางหรือให้เช่าที่พักหากคุณเพิ่งสัมผัสเชื้อหรือมีอาการของโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของชุมชน Airbnb จึงมีนโยบายป้องกัน โดยแนะนำให้เจ้าของที่พัก (รวมถึงทุกคนท่ีอาจอยู่ในท่ีพักทั้ง
ก่อนและระหว่างการเข้าพัก) ไม่เข้าไปในท่ีพักหรือติดต่อใกล้ชิดกับผู้เข้าพัก พร้อมท้ังแนะนำให้ผู้เข้าพักไม่เช็คอินใน
กรณีต่อไปนี้  

2.1 คุณตดิเช้ือหรือมผีลการตรวจเช้ือโรคไวรสัโควิด 19 เป็นบวกในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา 
2.2 คุณสงสัยว่าตนเองป่วยหรือสมัผสัเช้ือ และกำลังรอผลตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ 
2.3 คุณมีอาการหรือกังวลว่าอาจติดเชือ้โรคไวรัสโควิด 19 
2.4 คุณสมัผสัใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือคาดว่าจะติดเชื้อ ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา 
2.5 ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หากไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้ 

เจลล้างมือท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ถูให้ทั่วมือจนแห้ง 
 3. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของที่พักท่ีให้เช่าห้องส่วนตัวและพื้นท่ีใช้ร่วมกัน 
 เจ้าของที่พักท่ีให้เช่าห้องส่วนตัวหรือท่ีพักที่มีพ้ืนท่ีใช้ร่วมกันมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

3.1 จำกัดจำนวนผู้เข้าพักเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่ส่วนกลาง 
3.2 จำกัดพื้นท่ีเข้าถึง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างคุณกับผู้เข้าพัก 
3.3 ระหว่างที่ให้เช่าพัก หากประเมินแล้วว่าปลอดภัย ควรระบายอากาศในพื้นที่ส่วนกลางให้

ถ่ายเทสะดวกตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาด 
3.4 หมั่นทำความสะอาดและลดเช้ือพ้ืนท่ีส่วนกลาง (เช่น ห้องน้ำและห้องครัว) 

 
 



สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2563) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมและกำหนดมาตรการความปลอดภัยการ
ใช้อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติให้มีประกาศมาตรการความปลอดภัยใน
การใช้อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจอาคารควบคุมการใช้กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานโรงแรม ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้า
พักอาศัยในโรงแรมในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของที่พักดังน้ี  

1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
2. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
โดยที่จังหวัดเชียงใหมม่ีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าพักอาศัยใน

พื้นที่จำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและควบคมุมาตรฐานความปลอดภัยของที่พักและโรงแรม ตลอดจน
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปที่เขา้พักอาศัย ที่มาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ใน
สถานการณ์โควดิ 19 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563) โครงการพัฒนานักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจ
บริการจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่นำมาตรการ New Normal 
มาใช้ และทำให้โรงแรมและที่พักกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ต้องยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้เข้มงวดมากกว่าเดิม 
ความสะอาดกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมากข้ึน นั่นเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อ

ความสะอาดตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในแง่การป้องกันทุกโรงแรมจำเป็นต้องรักษาความ
สะอาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งการทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ นี้ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองต้นทุนแต่อย่างใด ในทางกลับกันการ
รักษาความสะอาดจะสร้างความประทับใจและจุดขายใหม่ แถมยังเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานโรงแรมป่วยอีกด้วย
โดยยุธศาสตร์สำคัญที่ยกจะระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่จะทำให้โรงแรมได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในวง
กว้างเพิ่มขึ้น คือ 

1.1 หลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกอย่าง อาจจะด้วยการซีลสิ่งของไว้ตั้งแต่ด้ามจับประตูห้องพัก รี โมท
ทีวีสวิทช์ไฟ และอุปกรณ์อื่นๆในห้องพักทั้งหมด 

1.2 ทำความสะอาดห้องพักและส่วนอ่ืนๆของโรงแรมทั้งหมดบ่อยกว่าปกติ 
1.3 กำหนดเวลาการใช้ยิมใหม่เพื่อให้แม่บ้านได้ทำความสะอาดบ่อยขึ้น 
1.4 นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลตและสเปรย์พ่นทำ

ความสะอาด 
1.5 Check In, Check Out และการเข้าห้องพักด้วย Digital Key ผ่านการมือถือของลูกค้า 

2. F&B and Restaurant ต้องตั้งมั่นในการรักษา social distancing ไว้อย่างเคร่งครัด  
มาตรการการรักษาระยะห่างยังคงสำคัญเสมอและจะสำคัญมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง 

เพราะต่อให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ความเจ็บป่วยก็ยังคงเป็นวัฏจักรธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีวิธีการ จัดการง่าย ๆ ดังนี ้ 
2.1 หาเมนูอาหารใหม่ ๆ เพื่อลดคนทำงานในครัวลง เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างการท างานให้

มากขึ้น 
 2.2 จำกัดจำนวนคนในห้องครัวให้น้อยลงพร้อมท้ังรักษาระยะห่างให้มากขึ้นอย่างน้อย 2 เมตร 



3. Front Office and Reservations 
3.1 ต้องจำกัดจำนวนคนท่ีสามารถข้ึนลิฟท์ได้ต่อครั้ง เพ่ือรักษาระยะห่างในท่ีแคบให้มากที่สุด 

  3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิรา่งกายแขกผู้เข้าพัก เพื่อความปลอดภยัเช่นเดียวกันกับการสแกนหาอาวุธ
ก่อน Check-in และถ้าจะให้ปลอดภัยที่สดุก็ต้องทำแบบเดยีวกันนี้กบัพนักงานไปจนถึงผู้บริหารด้วย 

  3.3 หาเครื่องรูดบัตรเครดติที่รับรองการจ่ายเงินแบบ Contact-less Card เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผสัโดยตรง 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (2563) จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นท่ี
ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเน้นย้ำ
ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ภาคเหนือ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักมาตรฐาน SHA เป็น
สำคัญ  

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการต่าง ๆ นั้นยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่าง
เคร่งครัด ตั้งแต่มีระบบการคัดกรองก่อนเข้ามาใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำ
ความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ เช่นบริเวณทางเข้าออกหน้าลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระ เงิน และเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร บริเวณทางเข้าออกบันไดเลื่อนภายในลิฟท์ เพื่อลดความแออัด พร้อม
ทั้งให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแพลตฟอร์มไทยชนะ www.ไทยชนะ.com ก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ 
เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกช่วยลดความเสี่ยงของการติดเช้ือ โควิด-19 ในที่พัก 

 
วิธกีารดำเนินการ 
 1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยแบบปริทัศน์ครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของบทความที่นำมา
ทบทวนวรรณกรรมแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ประเภทการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญหรือ ตามสะดวก เนื่องจากสะดวกในการเข้าถึงตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัยเป็นสําคัญ ง่ายต่อการเลือกตัวอย่าง ทําให้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญมีความ
เหมาะสมในการทําวิจัยครั้งนี ้โดยมีจำนวนแหล่งข้อมูลที่นำมาศึกษา 10 บทความ ประกอบไปด้วย  

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563)  
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (2563)  
3. กรมควบคุมโรค (2564)  
4. พุทธชาด ลุนคำ (2564)  
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563)  
6. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (2564)  
7. กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (2563)  
8. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2563)  
9. International  Labour Organization (2020)  
10. World Health Organization (2020) 



2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  เลือกหัวข้อจากงานวิจัยหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกหัวช้อที่เกี่ยวช้องกับ

มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควิด 
19 มาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

2.2 ทำการสืบค้นข้อมูล ค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในขัน้ตอนน้ีผู้วิจัย ต้องสืบค้นเพื่อหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความน่าเช่ือถือและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา จากหนังสือ บทความวิชาการ สิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ  

2.3 เมื่อผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลเสร็จสิ้น จึงทำการประเมินข้อมูลที่ได้ว่าสามารถนําไปใช้ในงานวิจัย
ได้มากน้อยแค่ไหน ครอบคลุมงานวิจัย หรือไม่  

2.4 จากนั้นทำการสังเคราะห์ข้อมูล โดยการเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมตามลําดับความสําคัญ และเช่ือมโยง อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปผลการสังเคราะห์ อย่างกระชับและ
ครอบคลุม เพือ่นําไปสู่การใช้ประโยชน์กับการวิจัยในส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 

2.5 เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลจากการศึกษา 
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ตามลำดับ 
 3. รูปแบบการศึกษา  

การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีรูปแบบการศึกษาดังนี ้

3.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล จากแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย หนังสือ ตำรา บทความ และเอกสารงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ของแหล่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้
ทราบว่า มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่พัก ที่ผู้ประกอบการพึงมีนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน
หลัก ๆ ได้แก่ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถแยกเป็นองค์ประกอบ
หลักๆ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (2563) , กรม
ควบคุมโรค (2564), พุทธชาด ลุนคำ (2564), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563), สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ (2564), กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (2563), สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
(2563), International Labour Organization (2020) และ World Health Organization (2020)) ได้ดังนี้ 

1. บุคคล ได้แก่ วัดและบันทึกอุณหภูมิ ของพนักงานและแขกที่เข้าพักและทำงานทุกคนตอนเช็คอิน เวน้
ระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างนอ้ย 1 เมตร  การให้พนักงานและแขกสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาที่ให้บรกิาร 
มีการสังเกตุอาการของพนักงาน และแขกมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงามและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข ลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จําเป็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือการใช้
แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด มืออย่างสม่ำเสมอ  



 2. สถานประกอบการ โรงแรม อาคาร ร้านอาหาร ได้แก่ จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการ 
ในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง บันทึกประวัติพนักงาน และประวัติการเดินทาง ทำ
ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะต่าง ๆ 
และ จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใช้
พัดลมระบายอากาศ เพื่อการ หมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมเช้ือโรค  
 3. ร้านอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุงอาหารทุกคน ให้สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดการทำอาหาร  รวมทั้ง
พิจารณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณ์ ป้องกันละอองฝอยน้ำลายใส่อาหาร และให้ล้าง
มือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดครัวอยู่เสมอ แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง 
มีด ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ และผัก/ผลไม้จำนวนคนเข้าบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร จัดพื้นท่ีรอคิวแยกจาก
ส่วนท่ีนั่ง รับประทานอาหาร และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ให้
มีการปกปิดอาหาร ใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ท่ีคีบ เป็นต้น  

4. ห้องพัก (Guest Rooms) ได้แก่ ใช้ผ้าทําความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเช้ือร่วมกับนำ้ยาฆา่เชื้อ เพือ่ทําความ
สะอาดห้องพักอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงพ้ืนผิวเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ  ล้างอุปกรณ์ ทําความสะอาดและผ้าทํา
ความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้ หมั่นเช็ดทําความสะอาด พืน้ผิวทีห่ยิบจับ สัมผัสบ่อย ๆ ให้บ่อยขึ้น เช่น ลูกบิด 
มือจับประตูราวบันได สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำ ชักโครก คีย์การ์ดปากกาหมั่นทําความสะอาดระบบปรับอากาศ และใช้
น้ำยาฆ่าเชือ้ เพื่อลดความเสียงในการกระจายของเชื้อไวรัส ทําการฆ่าเช้ือเครื่องปรับอากาศ หลังจากแขกท่ีเช็คเอาท์ 
ควรเปิดประตูและหน้าต่างระเบียงระหว่างการทําการฆ่าเช้ือเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการฆ่าเช้ือในชุดคอยล์ พัดลม 
และการทําความสะอาดตัวกรอง ท่อระบายน้ำหัวจ่าย และท่อส่งลมเย็น  

5. พื้นที่ออกกำลังกาย ได้แก่ มีการปรับลดความจุในพื้นที่ออกกำลังกายลงตามมาตรการในการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างอย่างเคร่งครัด มีการเพิ่มตารางการทำความสะอาดและมีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทั่ว
พื้นที่ออกกำลังกาย มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดในพื้นที่ออกกำลังกายของเราเป็นไปตาม
ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 ซึ่งโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของที่พัก และมีผู้ประกอบการ
อีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand 
Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในแก่ผู้มาใช้บริการ และส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าพักได้รวดเร็วมากข้ึน  

กล่าวได้ว่าในปัจจุบันขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให้คนไทยสามารถออก
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้มากขึ้น เพื่อลดการเดินทางไปยังต่างประเทศท่ียังไม่เปิดประเทศและลดการเสี่ยง
ต่อการติดต่อ สําหรับภาคอุตสาหกรรมที่พักที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ยังคงมีการเพิ่มมาตรการความสะอาดความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยดา้น
สุขอนามัยให้แก่สถานประกอบการหลายแห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย จนเกิด
เป็นโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration 
(SHA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมันใจในด้านสุขอนามัยของสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน และทำให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้ผู้ประกอบการ
นั้นต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อไป 



อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่และในจังหวัดเชียงใหม่เน้นให้ความสำคัญเพิ่มเตมิกับนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของจุดหมายปลายทางและสุขภาพอนามัยของสถานที่พัก ขณะที่กิจกรรมกลางแจ้งจะได้รับความ
นิยมมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด (นภสร พานิช และคณะ, 2562) 
โดยเน้นท่ี 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน จากประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
นักท่องเที่ยวเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสาธารณสุขของจุดหมายปลายทางและสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในแก่ผู้มาใช้บริการ ทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นไปในทิศทาง
ที่ดี เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรงและมีแนวโน้มยาวนาน การพัฒนาวัคซีน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพ
ของการป้องกันเชื้อ การผลิตและแจกจ่าย ยังมีความไม่แน่นอน และเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะกระจายลุ กลามไป
มากขึ้น (พัชรียา แก้วชู, 2563) ยิ่งทำให้ผู้คนเกิดความกังวลเพื่อมากขึ้นในการเดินทางและการเลือกที่พักโดยเฉพาะ
สถานท่ี ๆ มีผู้คนให้ความสนใจและต้องการเข้าพักเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาทำให้ทราบแล้วว่านักท่องเที่ยว
นั้นมีการปรับตัวและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการเลือกที่พัก
ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบวงจรเป็นหลัก (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2564) โดยสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลและ
งานวิจัยต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการศึกษาที่สอดคล้องกับบทความวิจัย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

แหล่งข้อมลู ประเด็นการศึกษา 
พุทธชาด ลุนคำ (2564) ที ่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับ ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมหลัง COVID-19  

ผลการศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในระยะยาว ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงความสามารถในการปรับตัว 
และการบริหารจัดการความเสี ่ยง ที่มีการป้องกันการแพร่
ระบาดและยังคงให้บริการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบาย นักท่องเที่ยว
สามารถพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการ
ทำงานได้ดังเดิม 

กรมควบคุมโรค (2564) ได้มีนโยบายเกี่ยวกับ มาตรการ
เฝา้ระวงัป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโควิด 19 ส าหรบั
ผูป้ระกอบสถานประกอบการ 

ผลการศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เป็น
อันตรายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันที่เข้มงวด ทั้งตัวอาคารสถานที่ พนักงานผู้ให้บริการ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ต ้องมีการสัมผัสและใช้งานร่วมกัน 
จะต้องมีความสะอาดปลอดภัย  

 



ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการศึกษาที่สอดคล้องกับบทความวิจัย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (ต่อ) 

แหล่งข้อมลู ประเด็นการศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) โครงการ
ยกระดับอตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety 
and Health Administration (SHA) 

ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมที่พักและสถานประกอบการส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญและต้องการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว
เพราะ เป ็นส ่ วนหน ึ ่ งของมาตรการควบคุ มโรค ทำให้
น ักท ่องเท ี ่ ยวท ั ้ งชาวไทยและชาวต ่างประเทศได ้รับ
ประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที ่ยวของ
ประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที ่ม ีค ุณภาพของสถาน
ประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสวิด 19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวของไทย 

พุทธชาด ลุนคำ (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมหลัง COVID-19 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรมในอนาคตโดย
หลัก ๆ  มี 4 ด้าน ประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรและสังคม (Demographic and social change) 
(2)  การปร ับการท ่อง เท ี ่ ย ว ให ้ตอบโจทย ์ ร ายบ ุคคล 
(Individualization) (3) การนำเทคโนโลยีมาเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Digital 
transformation and automation) และ (4) ส ุขภาพและ
ความสะอาดมาอันดับหนึ่ง (Health and hygiene) โดยการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ธุรกิจท่องเที ่ยวและ
โรงแรมได้รับแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของจำนวนชนช้ัน
กลาง การหาสถานที ่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ การนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ และวิถีท่องเที่ยวท่ีคำนึงถึงสุขภาพเป็นหลัก 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2563) โครงการพัฒนานัก
จัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธรุกิจ
บริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ในสถานประกอบการธุรกิจนำมาตรการ 
New Normal มาใช้ ในการให้บริการจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ทำให้โรงแรมและที่พักกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1. ต้องยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้เข้มงวด
มากกว่าเดิม 2. การบริการอาหารและเครื่องดื่มต้องตั้งมั่นใน
การรักษาการเว้นระยะห่างในสังคมไว้อย่างเคร่งครัด และ  
3.แผนกงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมต้องมีมาตรการป้องกัน
และการคัดกรองอย่างเคร่งคัด 

 



ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการศึกษาที่สอดคล้องกับบทความวิจัย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (ต่อ) 

แหล่งข้อมลู ประเด็นการศึกษา 
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2563) รายงานการประชมุ
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ่

ผลการศึกษาพบว่า มาตรการความปลอดภัยการใช้อาคารที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำรวจอาคารควบคุมการใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดมาตรการควบคุมมาตรฐาน
โรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปที่เข้าพักอาศัยในโรงแรมในสถานการณ์โค
วิด 19 โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของที่
พักดังนี้  1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ใน
อาคาร 2. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน และ3. 
การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรค 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
(2563) มั่นใจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ 
ห่างไกล COVID 19 

ผลการศึกษาพบว่า จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน
พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว
สำคัญของประเทศไทย เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเน้นย้ำให้
ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหมแ่ละ
จังหวัดใกล้เคียงพื้นที ่ภาคเหนือ ปฏิบัติตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักมาตรฐาน SHA เป็นสำคัญ 

International  Labour Organization ( 2020)  การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของโรงแรมที่
พัก และบริการด้านอาหาร  
 

ผลการศึกษาพบว่า จุดเริ่มต้นในการที่จะเป็นที่พักที่ปลอดภัย
จากไวรัสโควิด 19 คือ 1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของโรงแรมที ่พ ัก และบริการด้านอาหาร เช่น 
สุขอนามัยในการล้างมือ การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผสั
ตา จมูก ปาก ให้อยู ่บ ้านและไปพบแพทย์หากมีอาการที่
สอดคล้องกับโรค 2. การวางแผนและการจัดการและการ
ฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานอย่าง
ปลอดภัยการสื่อสารและการจัดการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการสัมผัสและการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการศึกษาที่สอดคล้องกับบทความวิจัย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (ต่อ) 

แหล่งข้อมลู ประเด็นการศึกษา 
World Health Organization (2020) การจัดการไวรสั
โควิด 19 ในโรงแรมและหน่วยงานอ่ืน ๆ ของที่พัก  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมพร้อมและ
ป้องกัน ดังนี้ 1. จัดตั้งแผนปฏิบัติการที่เหมาะกับสถานการณ์
และนำไปปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ ่นถึงการ
ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 รวมถึงการลดอัตรา
การเข้าพัก การเว้นระยะห่างทางกายภาพ นอกจากนี้ต้องมี
กระบวนการให้เจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติตามหากไม่สบาย 2. 
จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอให้กับรับรองการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ 3. ควรมีการ
บันทึกการเข้าออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเช็คบุคคล
ที่มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 4. ต้องมีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่และผู้มา
ใช้บริการถึงการป้องกัน และการลดการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 ให้ผู้ที่มาใช้บริการมีความเข้าใจถูกต้อง 5. จัดอบรม
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับไวรัสโควิด 19 ทั้งการติดเชื้อ อาการที่แสดงออก และการ
ติดต่อไปยังสถานที ่รักษาตัว เพื ่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสร้างความเชื ่อมั ่นด ้านมาตรฐานสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health 
Administration: SHA) มาใช้ยกระดับความปลอดภัยให้กับท่ีพักให้ทั่วถึงเพิ่มมากข้ึน เพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นพื้นที่
พักสะอาดปราศจากโรคเพิ่มมากข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจในเรือ่ง
ดังกล่าวเป็นลำดับต้น ๆ 

2. ควรมีการปรับรูปแบบการบริการเพื่อลดการสัมผัสทางกายภาพ เช่น การเช็คอินทางออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีปลอดภัยไร้เงินสดเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีมาเลือกใช้บริการที่พักเพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้ประกอบการโรงแรมควรร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่พักที่มคีวาม
หลากหลาย เช่น วัด ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นที่นิยม เป็นต้น เพื่อให้จังหวัดมี
จุดขายที่แข็งแกร่งในด้านความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและเลือกที่พัก
ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยังเขตพื้นที่อื่น ๆ หรือ

จังหวัดอื่น ๆ เพื่อนำผลงานวิจัยไปศึกษาเปรียบเทียบหาความแตกต่างเพิ่มเติมและนำพัฒนาต่อไป 
 
 



 
กติติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับน้ีสําเร็จลงได้ดว้ยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ธนา กิติศรีวรพันธ์ุ ที่ปรึกษา 
และ อาจารย์ ดร. วีระ วีระโสภณ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กรุณาให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเท ของคณาจารย์
ทุกทา่น และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีนี ้ 

ขอขอบพระคุณนักวิชาการ องค์กรของภาครัฐ และเอกชน ที่ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาทบทวนวรรณกรรมใน
ครั้งนี้ จนงานสำเร็จสมบูรณ์ลลุ่วงได้ดว้ยดีคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีนีจ้ากใจจริง 
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