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ยกระดับโรงแรมไทยด้วยมาตรฐาน WellHotel 
ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว 
ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)1

          รวบรวมและสรปุประเดน็ 

คณะทํางานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเทีย่ว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SAT Tourism) 

         ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช     ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน         
                                            กลุ่มการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และประธานคณะทํางาน SAT Tourism                       
         ดร.ฉัตรฉวี คงดี              คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเทีย่ว  
                                            และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และคณะทํางาน SAT Tourism 

สํานักประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                           
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

         ผศ. ดร.เกศรา สุกเพชร        ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                                การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ผศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์   คณะทํางาน 
         ดร.นาวิน วิริยะเอีย่มพิกุล      คณะทํางาน 
         อาจารย์ชืน่นภา นิลสนธิ       คณะทํางาน 
        นายสุทธิศกัดิ ์นิลรอด          คณะทํางาน

         ทีป่รกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

         รศ. ดร.ปทัมาวด ีโพชนุกลู            ผูอํ้านวยการ สกสว. 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน       
ของประเทศ  (บพข.) 

         รศ. ดร.สิร ีชยัเสร ี                             ผูอํ้านวยการ บพข. 
         รศ. ดร.ธงชยั สุวรรณสิชณน์       รองผูอํ้านวยการ บพข.

         ทีม่าของขอ้มลู 

โครงการวจิยั           ตน้แบบการบรหิารจดัการ WellHotel เปน็จดุหมาย 
                      ปลายทางการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพทีม่คีณุภาพ 

หวัหน้าโครงการ    รศ. ดร.เพชรสุนีย ์ทัง้เจรญิกลุ และคณะ 
                           มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สนับสนุนทนุวจิยั แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ หน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 



ประเดน็สําคญั

• “เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ” (Wellness Economy) นับเป็น              
ภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงและมีการ             
ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง ขอ้มลูจากรายงานของสถาบนัสุขภาวะโลก 
(Global Wellness Institute: GWI) พบวา่ ขนาดของเศรษฐกจิ
เชิงสุขภาพของโลก (Global Wellness Economy) ในป ี                   

พ.ศ. 2561 มมีลูคา่สูงถงึ 4.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั 

• ข้อมูลการจัดอันดับประเทศที่มีขนาดตลาดการท่องเที่ยว             
เชงิสุขภาพทีใ่หญท่ีสุ่ด 20 อนัดบัแรกของโลกในป ี พ.ศ. 2561 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่ 13 โดยมีตัวเลขการใช้จ่าย             
อยู่ที ่ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนการเดินทางกว่า 12.5 
ลา้นครัง้ และกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานประมาณ 5.3 แสนคน 

• ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเกิดโรคต่าง ๆ    
อันเป็นผลจากการทํางาน ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความ
สําคญักบัการดแูลสุขภาพในลกัษณะของการป้องกนัการเจบ็ป่วย
มากขึน้ และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเงนิในการซือ้สินคา้และบรกิาร
เพือ่สุขภาพเพิม่มากขึน้ 

• ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่คีวามพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่พร้อมสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านการ
บริการทางการแพทย ์ รวมถึงความพร้อมและความทันสมัยของ
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นับสนุนการบรกิาร นอกจากน้ีประเทศไทย
ยังมีจุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการนําเอา
ภูมิปัญญาของไทยและศาสตร์ในการดูแลสุขภาพมาเป็นส่วน
หน่ึงของการให้บริการทางสุขภาพ รวมถึงจุดเด่นที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงของประเทศไทยคอื อปุนิสัยของชาวไทยทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะคือ การมีจิตบริการและเอื้อเฟ้ือ คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใส  
การมีไมตรีจิต ชอบทักทายปราศรัย มีอัธยาศัยด ี และต้อนรับ         
อยูเ่สมอ 
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• จากแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นับเป็น
โอกาสทางธุรกิจทีสํ่าคัญของ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและทีพ่ัก        
ที่จะเร่งพัฒนาธุรกิจโรงแรมและที่พักให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการคุณภาพ โดย           
หน่ึงในมาตรฐานระดับสากลที่ ได้รับการยอมรับในกลุ่ม                  
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิอื “WellHotel”  

• WellHotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้บริการที่ครบวงจร          
ของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ โดยมาตรฐาน 
WellHotel ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ําหนด
มาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับผู้รับบริการ   
สร้างประสบการณ์การเข้าพักของผู้รับบริการ ในขณะเดียวกัน           
ก็เป็นการส่งเสริมบริการของโรงแรมและการดําเนินการของ
โรงแรม ซึง่มาตรฐานน้ีจะเปน็กรอบการปฏบิตัทิีด่โีดยครอบคลมุ
ถึงสถานการณ์การให้บริการของผู้ให้บริการ ในการที่จะเพิ่ม     
ความมัน่ใจใหก้บัผูท้ีเ่ลอืกเขา้พกัหรอืใชบ้รกิาร 

• ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักที่ต้องการขอรับการรับรอง
มาตรฐาน WellHotel น้ัน จ ําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม              
มาตรฐานหลัก 6 ประการ ได้แก ่ มาตรฐานด้านการบริการ 

มาตรฐานด้านอาหาร มาตรฐานด้านการขายและการตลาด 

มาตรฐานด้านทรัพยากรมนุษย ์ มาตรฐานด้านส่ิงอํานวยความ
สะดวก  มาตรฐานดา้นการเงนิและบญัชขีองโรงแรม  

• การทีโ่รงแรมไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel ซึง่เปน็การ
รับรองในระดับสากล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่กําลังตัดสินใจ            
เดินทางมาท่องเที่ยวและต้องการใช้บริการทางการแพทย ์              
ในประเทศไทย มีความไว้วางใจ และมีความเชือ่มั่นทีจ่ะเลือกใช้
บริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์        
ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการ และชมุชน

ยกระดับโรงแรมไทยด้วยมาตรฐาน WellHotel
ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว  
ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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• โครงการวิจัย “ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็น               
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ”                    

โดย รศ. ดร.เพชรสุนีย ์ ทั้งเจริญกุล และคณะ ได้ทําการพัฒนา
ตน้แบบการบรหิารจดัการสําหรบั WellHotel ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานในระดับสากล โดยมีสถานทีต่้นแบบรายแรกของไทย 

คอื อา่วนาง ปรนิซว์ลิล ์ วลิลา รสีอรต์ แอนด ์ สปา และไดม้กีาร
พัฒนาบริการทางสุขภาพสําหรับผู้ใช้บริการ WellHotel                   
ผ่านการนําเอาภูมิปัญญาของไทยและศาสตร์ในการดูแล
สุขภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่ สปา มวยไทย 

การทําเตก็บําบดั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดม้กีารวเิคราะหต์น้ทนุที่
ใช้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น WellHotel รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบการบริการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับการ
บรหิารจดัการของ WellHotel โดยผลจากการพฒันาตน้แบบจะ
สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาโรงแรมอืน่ ๆ ของประเทศใหไ้ดร้บั
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน WellHotel ที่มีคุณภาพของ
ประเทศตอ่ไป 

• ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 
และการพัฒนาธุ รกิจโรงแรมที่พักของไทยสู่มาตรฐาน 
WellHotel ไดแ้ก ่

• การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ภาครัฐควรมีการ
จดัทําฐานขอ้มลูกลางเกีย่วกบัมาตรฐานตา่ง ๆ ทีม่อียู ่ทัง้ในระดบั
ประเทศและระดับสากล รวมถึงควรมีการรวบรวมข้อมูลโรงแรม
ที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่กําลัง
พจิารณาเกีย่วกบัทีพ่กัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง รวดเรว็ และ
เปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนั

• การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ ์ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ธุรกิจ WellHotel ในด้านการประชาสัมพันธ์โปรแกรมส่งเสริม  
สุขภาพต่าง ๆ ของผู้ประกอบการออกสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จัก
มากยิง่ขึน้ 

• การเพิม่ทางเลอืกขอรบัการชดเชยจากบรษิทัประกนัสุขภาพ 

ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการประกันสุขภาพเพิ่ม         
ทางเลอืกการฟ้ืนฟรูา่งกายจากการเจบ็ป่วยโดยการเขา้รบับรกิาร
ในโรงแรมทีพ่กัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel 

• การส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู ้  
กับโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐควรมีการให้ความ          
ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม              
ส่งเสรมิสุขภาพ การอบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการและบคุลากร
ในโรงแรมเพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว            
เชงิสุขภาพและมาตรฐาน WellHotel 

• การลดข้อจํากัดทางด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ภาครัฐอาจมี
มาตรการที่ช่วยอํานวยความสะดวกในด้านกฎระเบียบต่าง ๆ                

ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม               
สู่การขอรบัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel



“เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ” (Wellness Economy) นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่า         
การตลาดค่อนข้างสูงและมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค       
ไวรสัโคโรนา 2019 ขอ้มลูจากรายงานของสถาบนัสุขภาวะโลก (Global Wellness Institute: 
GWI) พบว่า ขนาดของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก (Global Wellness Economy)            
ในป ีพ.ศ. 2561 มมีลูคา่สูงถงึ 4.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ขยายตวัจากเดมิในป ีพ.ศ. 2558 
ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที ่ 3.72 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มย่อยของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ มีมูลค่าสูงถึง      
639 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ในป ีพ.ศ. 2561 

อีกทั้งจากข้อมูลการจัดอันดับประเทศที่มีขนาดตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ             
ทีใ่หญท่ีสุ่ด 20 อนัดบัแรกของโลกในป ี พ.ศ. 2561 พบวา่ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่ 13           
โดยมีตัวเลขการใช้จ่ายอยู่ที ่ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจ ํานวนการเดินทางกว่า                             

12.5 ลา้นครัง้ และกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานประมาณ 5.3 แสนคน เพิม่ขึน้จากเดมิป ีพ.ศ. 2558 
ซึง่มตีวัเลขการใชจ้า่ยอยูท่ี ่9.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั มจํีานวนการเดนิทางกวา่ 9.7 ลา้นครัง้ 
และกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานประมาณ 5 แสนคน โดยขอ้มลูดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้ม
การเตบิโตของการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทย

แนวโนม้การเตบิโตของการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพและโอกาสของประเทศไทย
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นอกจากน้ี ผลจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร การเกดิโรคตา่ง ๆ อนัเปน็ผล
จากการทํางาน ทําใหผู้ค้นส่วนใหญห่นัมาใหค้วามสําคญักบัการดแูลสุขภาพในลกัษณะของ
การป้องกันการเจ็บป่วยมากขึน้ และมีความเต็มใจทีจ่ะจ่ายเงินในการซือ้สินค้าและบริการ   
เพือ่สุขภาพเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ผลจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวางแผนในการฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต 
โดยจําเป็นต้องมีการสร้างระบบสุขอนามัย ความปลอดภัยตามมาตรฐานของสาธารณสุข
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว                 
ทีเ่ปลีย่นไปในยคุหลงัวกิฤตทิีนั่กทอ่งเทีย่วจะใหค้วามใส่ใจกบัสุขภาพอนามยั (Sanitation) 
ความสะอาด (Hygiene) ความปลอดภยั (Safety) ระยะหา่งทางสังคม (Social Distancing) 
ดิจิทัล (Digital) ความเชื่อถือได ้ (Reliability) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Responsibility) (พริยิะ ผลพริฬุห,์ 2563) มากยิง่ขึน้

ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่คีวามพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีพ่รอ้มสนับสนุนการกา้วสู่
การเปน็ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ ไมว่า่จะเปน็การทีป่ระเทศไทยมจีดุเดน่ในดา้นการบรกิาร
ทางการแพทย ์ ทั้งคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย ์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย ์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ           
รวมถึงความพร้อมและความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการบริการ ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยมโีรงพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน Joint Commission International หรอื JCI       
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลโดยเฉพาะมากถึง 66 แห่ง นอกจากน้ีประเทศไทยยังม ี           
ความพร้อมของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก อุตสาหกรรม         
อาหารสุขภาพ อตุสาหกรรมการบนิและการเดนิทาง เปน็ตน้ และในดา้นความสามารถในการแขง่ขนั
ของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในภาพรวม ประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบตา่ง ๆ ไมว่า่จะเปน็ดา้นทําเลทีต่ัง้ 
ทรพัยากรธรรมชาตทิีโ่ดดเดน่ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว ฯลฯ

โอกาสของประเทศไทยกบัการกา้วสู่การเปน็ศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ
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นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีจุดเด่นของการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ทีม่ีการนําเอา
ภูมิปัญญาของไทยและศาสตร์ในการดูแลสุขภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ        
ทางสุขภาพ ทําให้การบริการทางสุขภาพของไทยมีความหลากหลายและโดดเด่น โดย
อาจแบง่กจิกรรมในการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพของไทยออกเปน็ 3 กลุม่ ไดแ้ก ่1) สปาและ
การนวดแผนไทย 2) การแพทยท์างเลอืก และ 3) การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพดว้ยธรรมชาต ิ
นอกจากน้ียังมีการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีจุดมุ่งหมายในการออกกําลังกายหรือ                
ส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 

รวมถงึจดุเดน่ทีสํ่าคญัอกีประการหน่ึงของประเทศไทยคอื อปุนิสัยของชาวไทยที่
มลีกัษณะเฉพาะคอื การมจีติบรกิารและเอือ้เฟ้ือ คนไทยยิม้แยม้แจม่ใส การมไีมตรจีติ 
ชอบทักทายปราศรัย มีอัธยาศัยด ี และต้อนรับอยู่เสมอ ทําให้แขกผู้มาเยือนหรือ                  
นักทอ่งเทีย่วมคีวามประทบัใจ อบอุน่ และกลายเปน็ส่วนสําคญัทําใหธ้รุกจิการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศไทยมคีวามโดดเดน่ เปน็จดุเดน่ทีไ่ดเ้ปรยีบประเทศอืน่ ๆ

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการ
ทางการแพทย ์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ 
(Health Hub) ในระดับเอเชียตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ         
เป็นที่รู้จักของคนไทย (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2563) และในปัจจุบันได้มีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ หรือ                  

Medical Hub  ในป ีพ.ศ. 2559–2568 

เน่ืองจากแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมและที่พักเพื่อสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยโรงแรมและที่พัก                 
เพือ่สุขภาพจะแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปตรงทีจ่ะมีการนํากิจกรรมทีม่ีคุณสมบัติในการ
ดูแลสุขภาพหลายด้านมาบูรณาการกันเพื่อนําเสนอให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ม ี           
ความสนใจในช่วงเวลาที่เข้าพักในโรงแรม ซึ่งถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์พิเศษและ
สามารถสร้างประสบการณ์จากบริการสุขภาพที่แตกต่างไปจากโรงแรมทั่วไป โดยม ี           
จุดมุ่งหมายหลักคือการเน้นการพัฒนาและดูแลรักษาสุขภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม จติวญิญาณและส่ิงแวดลอ้ม

มาตรฐาน WellHotel ตอบโจทยแ์นวโน้มการทอ่งเทีย่วในอนาคต

จากแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น           
จงึนับเปน็โอกาสทางธรุกจิทีสํ่าคญัของผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะธรุกจิโรงแรมและ
ที่พักที่จะเร่งพัฒนาธุรกิจโรงแรมและที่พักให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและส่งเสริม            
ใหเ้กดิการบรหิารจดัการคณุภาพ โดยหน่ึงในมาตรฐานระดบัสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
กลุม่นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิอื “WellHotel” ซึง่ถอืเปน็หน่ึงในเครือ่งมอืทีช่ว่ยสนับสนุน
การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ สอดคลอ้งกบัการทีป่ระเทศไทยตอ้งการทีจ่ะพฒันาสู่การเปน็
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Global Wellness Tourism 
Destination) ซึง่จะเปน็กลไกการขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิของไทยในอนาคต
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การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ (Wellness Tourism) หมายถงึ การทอ่งเทีย่วทีม่แีรงจงูใจหรอืจดุมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพ หรอืบําบดัรกัษา        
ฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือ เปน็การท่องเทีย่วทีผ่สมผสานการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน และเปน็การเดินทางท่องเทีย่วเพือ่         
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งที่สวยงาม ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีไทยและพักผ่อนหย่อนใจ                
โดยแบง่เวลาส่วนหน่ึงจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเพือ่ทํากจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพและกจิกรรมการรกัษาฟ้ืนฟสุูขภาพ (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 
2551: 31 อา้งถงึใน วภิาดา คณุาวกิตกิลุ,  2563) 

โดยการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ (Wellness Tourism) จะมคีวามแตกตา่งจากการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์ (Medical Tourism) ในดา้นของ              
การตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินทางหรือผู้ป่วย กล่าวคือ การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ จะเปน็ไปในลักษณะของการป้องกัน การปรับปรุง
สุขภาพ ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ เพือ่การมชีวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และการใชบ้รกิารเชงิสุขภาพทีช่ว่ยฟ้ืนฟรูา่งกายจากการเจบ็ป่วย หรอืทําใหสุ้ขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์ จะเป็นไปในลักษณะของการเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะ (วิภาดา                        

คณุาวกิตกิลุ, 2563)

การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ (Wellness Tourism) คอือะไร ?

WellHotel คอือะไร ?

WellHotel เปน็มาตรฐานทีร่ับรองการให้บริการทีค่รบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ทีม่ีคุณภาพระดับสากลและเปน็ทีย่อมรับในกลุ่ม          
นักทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ โดยสามารถเชือ่มโยงกบัมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ไดเ้ปน็อยา่งด ีมาตรฐาน WellHotel ถกูพฒันาขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับผู้รับบริการ สร้างประสบการณ์การเข้าพักของผู้รับบริการ                                    

ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมบริการของโรงแรมและการดําเนินการของโรงแรม ซึ่งมาตรฐานน้ีจะเป็นกรอบการปฏิบัติที่ดีโดยครอบคลุมถึง
สถานการณ์การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร ในการทีจ่ะเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัผูท้ีเ่ลอืกเขา้พกัหรอืใชบ้รกิาร 

โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WellHotel จะมีลักษณะของการส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน                
ทีร่ะบุถึงกระบวนการทํางาน เพือ่ให้การจัดการงานต่าง ๆ มีมาตรฐานทีช่ัดเจนและทุกคนยึดเปน็หลักในการทํางาน โดยโรงแรมทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐาน WellHotel จะมชีือ่ปรากฏอยูท่ีส่ถาบนั Medical Tourism Association ทําใหผู้เ้ขา้พกัหรอืผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบและเลอืกเขา้พกั
ในโรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองไดด้ว้ยตนเอง ทําใหเ้กดิความเชือ่มัน่และความไวว้างใจใหก้บัผูท้ีเ่ลอืกเขา้พกัหรอืใชบ้รกิาร ทัง้กอ่นและหลงัจากการเขา้รบั
บรกิารดา้นสุขภาพ หรอืการดแูลรกัษาพยาบาล
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ผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมทีพ่กัทีต่อ้งการขอรบัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel น้ัน จําเปน็ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานหลกั 6 ประการ 
ไดแ้ก ่ มาตรฐานดา้นการบรกิาร มาตรฐานดา้นอาหาร มาตรฐานดา้นการขายและการตลาด มาตรฐานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ มาตรฐานดา้นส่ิงอํานวย
ความสะดวก  มาตรฐานดา้นการเงนิและบญัชขีองโรงแรม

องคป์ระกอบหลกัของมาตรฐาน WellHotel

โดยหากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทีพ่ัก สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักทั้ง 6 ประการได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลแล้ว จะส่งผลให้
โรงแรมดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐาน WellHotel ซึง่เปน็มาตรฐานทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกให้การยอมรับ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะนําไปสู่การ          
เสริมสร้างสุขภาพ (Wellness) ให้กับผู้ทีเ่ข้าพักหรือผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากมีการควบคุมและกํากับดูแลมาตรฐาน            
ในทกุ ๆ ดา้น เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ยงัเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้พกัหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ในการตดัสินใจเลอืกใชบ้รกิาร
โรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ทีม่า: โครงการวจิยั “ตน้แบบการบรหิารจดัการ WellHotel เปน็จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพทีม่คีณุภาพ” โดย รศ. ดร.เพชรสนุยี ์ทัง้เจรญิกลุ และคณะ ป ีพ.ศ. 2564 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)

มาตรฐานดา้นการบรกิาร มาตรฐานดา้นอาหาร
มาตรฐาน 

ดา้นการขายและการตลาด

มาตรฐาน 
ดา้นทรพัยากรมนษุย์

มาตรฐาน 
ดา้นส่ิงอํานวยความสะดวก

มาตรฐานดา้นการเงนิ 
และบญัชขีองโรงแรม

หลกั 6 ประการสูก่ารรบัรองมาตรฐาน WellHotel

(Service Standards) (Food Standards) (Sales and Marketing 
Standards)

(Human Resources 
Standards) (Facilities Standards) (Financial and 

Accounting Standards)
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ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการส่งเสรมิมาตรฐานโรงแรมเพ่ือสุขภาพ WellHotel

การทีโ่รงแรมได้รับการรับรองมาตรฐาน WellHotel ซึง่เป็นการรับรองในระดับสากล จะส่งผลให้นักท่องเทีย่วทีก่ําลังตัดสินใจเดินทางมา                
ทอ่งเทีย่วและตอ้งการใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทย มคีวามไวว้างใจ และมคีวามเชือ่มัน่ทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการ และชมุชน ดงัน้ี 

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจะไดร้บัความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และมคีวามมัน่ใจในการใชบ้รกิาร รวมถงึได้
รบัการดแูลทีม่ปีระสิทธภิาพ เปน็ไปตามหลกัมาตรฐานสากลทีท่ัว่โลกยอมรบั 

ประโยชน์ตอ่ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel จะไดร้บัความไวว้างใจและความเชือ่มัน่จากนักทอ่งเทีย่ว 
ถือเปน็การขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ เพิม่โอกาสในการเข้าพักหรือทํากิจกรรมของกลุ่มนักท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ จึงถือเปน็การเพิม่ความสามารถ           
ในการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี ในการเขา้พกัของนักทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพน้ันมกัจะไมไ่ดเ้ขา้มาใชพ้กัผอ่นเพยีงอยา่งเดยีว แตย่งัมกีารใช้
บรกิารทางดา้นสุขภาพอืน่ ๆ ทีโ่รงแรมไดจ้ดัทําขึน้สําหรบัผูเ้ขา้พกัหรอืผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ สปา อาหาร มวยไทย การทําเตก็บําบดั เปน็ตน้ ซึง่กจิกรรม   
เหลา่น้ีทําใหเ้กดิการพํานักในระยะยาว (Long Stay) ส่งผลใหร้ายไดข้องโรงแรมเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

ประโยชน์ตอ่ชมุชน การทีโ่รงแรมไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WellHotel ส่งผลใหโ้รงแรมมฐีานลกูคา้เพิม่มากขึน้ ซึง่จะส่งผลดตีอ่เศรษฐกจิ         
ในชมุชนใหม้กีารขยายตวัเพือ่รองรบักลุม่นักทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพทีเ่พิม่ขึน้ เกดิการสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน รวมถงึอาจมกีารนําเอา
วตัถดุบิ ภมูปิญัญา วฒันธรรมทีม่อียูใ่นชมุชน ซึง่มอีตัลกัษณ์หรอืความเฉพาะตวัมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพใหแ้กผู่เ้ขา้พกั
หรอืผูใ้ชบ้รกิารอกีดว้ย

การสรา้งตน้แบบมาตรฐาน WellHotel ในประเทศไทยดว้ยงานวจิยัและนวตักรรม

โครงการวจิยั “ตน้แบบการบรหิารจดัการ WellHotel เปน็จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพทีม่คีณุภาพ” โดย รศ. ดร.เพชรสุนีย ์           
ทัง้เจรญิกลุ และคณะ ไดทํ้าการพฒันาตน้แบบการบรหิารจดัการสําหรบั WellHotel ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล โดยมสีถานทีต่น้แบบ
รายแรกของไทยคอื อา่วนาง ปรนิซว์ลิล ์วลิลา รสีอรต์ แอนด ์สปา และไดม้กีารพฒันาบรกิารทางสุขภาพสําหรบัผูใ้ชบ้รกิาร WellHotel ผา่นการนําเอา
ภมูปิญัญาของไทยและศาสตรใ์นการดแูลสุขภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่ สปา มวยไทย การทําเตก็บําบดั เป็นตน้ นอกจากน้ี          
ยงัไดม้กีารวเิคราะหต์น้ทนุทีใ่ชใ้นการเตรยีมความพรอ้มสู่การเปน็ WellHotel รวมถงึการพฒันารปูแบบการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพทีเ่หมาะสมกบัการ
บรหิารจดัการของ WellHotel โดยผลจากการพฒันาตน้แบบจะสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาโรงแรมอืน่ ๆ ของประเทศใหไ้ดร้บัการรบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน WellHotel ทีม่ีคุณภาพของประเทศต่อไป นําไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมทีพ่ักทีเ่กีย่วข้องกับ           
การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และได้รับการยอมรับในการเปน็จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ว  
อยา่งแทจ้รงิ
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   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อน              
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ       
ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่พักของไทยสู่มาตรฐาน WellHotel 
เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวหลังวิกฤติและการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว และนําพาประเทศไทยสู่การ
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Global 
Wellness Tourism Destination) ไดแ้ก ่

• การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ภาครัฐควรมีการ           
จดัทําฐานขอ้มลูกลางเกีย่วกบัมาตรฐานตา่ง ๆ ทีม่อียู ่ทัง้ในระดบั
ประเทศและระดับสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่กําลังวางแผน
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา รวมถึงควรมีการ
รวบรวมข้อมูลโรงแรมที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให ้       
นักท่องเที่ยวที่กําลังพิจารณาเกี่ยวกับที่พักสามารถเข้าถึงข้อมูล         
ทีถ่กูตอ้ง รวดเรว็ และเปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนั 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ ์
ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ WellHotel              
ในด้านการประชาสัมพันธ์โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ของ           
ผู้ประกอบการออกสู่สาธารณะให้เป็นทีรู่้จักมากยิง่ขึน้ เน่ืองจาก   
ในปัจจุบันโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WellHotel                    
ในประเทศไทยน้ันมีเพียงแห่งเดียวและยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง           
แพร่หลาย ดังน้ันการประชาสัมพันธ์จึงเป็นการเริ่มต้นที่สําคัญ          
ในการสร้างรากฐานเพื่อต่อยอดให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่
ธรุกจิโรงแรมทีไ่ดม้าตรฐาน WellHotel มากยิง่ขึน้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• การเพิ่มทางเลือกขอรับการชดเชยจากบริษัทประกันสุขภาพ                
ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการประกันสุขภาพเพิ่ม           
ทางเลือกการฟ้ืนฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการเข้ารับบริการ   
ในโรงแรมทีพ่ักทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน WellHotel เพือ่ให ้         
ผู้ป่วยสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับบริการใน WellHotel    
มาใชข้อรบัการชดเชยจากบรษิทัประกนัสุขภาพได ้ เพือ่สนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพให้มีผู้จํานวนผู้ใช้บริการและ
การเขา้ถงึไดม้ากยิง่ขึน้ 

• การส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้กับ
โรงแรมและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ภาครฐัควรมกีารใหค้วามชว่ยเหลอื
และให้คําปรึกษาเกีย่วกับแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
การอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในโรงแรมเพือ่
เพิ่มทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
มาตรฐาน WellHotel เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโต
ของภาคการท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต รวมถึงยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของโรงแรมและบุคลากรให้สามารถก้าวสู่การได้รับ         
การรบัรองมาตรฐาน WellHotel ซึง่เปน็มาตรฐานในระดบัสากล 

• การลดข้อจํากัดทางด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ภาครัฐอาจมี
มาตรการทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกในดา้นกฎระเบยีบตา่ง ๆ ใหก้บั
ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมสู่การขอรับ
การรับรองมาตรฐาน WellHotel เน่ืองจากข้อจํากัดที่สําคัญ           
ในการพฒันาโรงแรมใหไ้ปสู่มาตรฐาน WellHotel ในขัน้ตอนการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจจะมีเรื่องของ
กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงโรงแรมให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน WellHotel 
เทา่ทีค่วร



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 10

เอกสารอ้างอิง
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย. (2551). โครงการสํารวจระดบัความรบัรูก้ารทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทย.  
            กรงุเทพฯ: ฝ่ายนโยบายวางแผน กองวางแผนการทอ่งเทีย่วฯ. 
กรงุเทพธรุกจิ. (2563). ยกระดบัมาตรฐานการแพทย ์ดแูล ‘ผูป่้วยวกิฤต’ิ.  
            สืบคน้จาก https://www.bangkokbiznews.com/health/906915 
เกษวด ีพทุธภมูพิทิกัษ.์ (2563). รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการ การยกระดบัขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่ว 
            เชงิส่งเสรมิสุขภาพดว้ยนวตักรรมบรกิารบนรากฐานมรดกวฒันธรรมและจติบรกิารแบบไทย (ปทีี ่1).  
            สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และสํานักงานสภานโยบาย 
            การอดุมศึกษา วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.). 
พริยิะ ผลพริฬุห.์ (2563). รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการ การศึกษาผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19  
            ตอ่ภาคเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วไทย. หน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพิม่ความสามารถ 
            ในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.). 
วภิาดา คณุาวกิตกิลุ. (2563). รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการ การบรหิารจดัการแผนงานการเตรยีมความพรอ้ม 
            ประเทศไทยเชงิรกุใหเ้ปน็จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพทีม่คีณุภาพ (ปทีี ่1). สํานักงาน 
            คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และสํานักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา  
            วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.). 
สถาบนัทรพัยสิ์นทางปญัญาแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (2560). รายงานการวเิคราะหแ์นวโน้มเทคโนโลยแีละ 
            อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ. สืบคน้จาก https:// 
            www.ipthailand.go.th/ 
Global Wellness Institute. (2561a). 2018 Global Wellness Tourism Economy. สืบคน้จาก https:// 
            globalwellnessinstitute.org/industry-research/global-wellness-tourism-economy/ 
Global Wellness Institute. (2561b). Global Wellness Tourism Economy November 2018.  
            สืบคน้จากhttps://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/             
            GWI_GlobalWellnessTourismEconomyReport.pdf



สถานทีต่ดิตอ่ 

ชดุขบัเคลือ่นและผลกัดนังานวจิยักลุม่การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์บพข. 
สํานักประสานงานการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
หน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) 
อาคาร SM Tower ชัน้ 33 เลขที ่979-112 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์02-126-6880  อเีมล ์bcginaction.tourism@gmail.com 


