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ABSTRACT  ARTICLE INFO 
This research has an objective to find out the Hotel based on the 
Learning of His Majesty's working Principles model through the 
mixed method research which included by the qualitative and 
quantitative research. The research methodology consisted of 
three steps; step 1: collecting the data by an in-depth interview 
with the executives of four hotels which were once decorated by 
the Office of the Royal Development Projects Board, step 2: 
implementing survey by Delphi technique with 18 experts for 3 
rounds, and step 3: confirming on research result by setting up a 
focus group meeting with the Chaipattana Foundation's executives. 
The research result presented that mostly sample was a male with 
over 50 years old, had an education level in bachelor's and 
master's degrees, and had an experience related to His Majesty's 
working principles over 10 years. Moreover, the researcher also 
found that the pattern of hotel learning model of His Majesty’s 
working principles was able to apply as two guidelines. The first 
guideline was the application for management by creating culture 
and organization values which treated employees like family 
members, administrating based on Sufficiency Economy Principles 
transparently, building the engagement with stakeholders, 
managing overall image by considering on the relationship with 
factors such as income and cost, studying and applying the socio-
geographic data, and selecting the employees who were 
passionate about the purpose of hotel. The second guideline was 
the application for learning management for users by designing 
areas and diagrams to facilitate self-directed learning. 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหารูปแบบโรงแรมต้นการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ โดยการวิจัย                 
เชิงผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่1               
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับรางวัลจากส านักงาน กปร. จ านวน 4 โรงแรม 
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการส ารวจ ด้วยเทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน 
จ านวน 3 รอบ ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันผลการวิจัยด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้บริหารมูลนิธิชัย
พัฒนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านหลักการทรงงานฯ มากกว่า 10 ปี ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบโรง
แรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ สามารถประยุกต์ใช้ได้ 2 แนวทางคือ 1) แนวทางการประยุกต์ใช้
ส าหรับการบริหารจัดการ โดยกาสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ดูแลพนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัว 
บริหารด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริหารภาพรวมโดย
มองความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระหว่างรายได้และต้นทุน ศึกษาและน าข้อมูลภูมิสังคมไปใช้ คัดเลือก
พนักงานที่มีใจรักรับรู้จุดมุ่งหมายของ บริหารการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) แนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการโดยออกแบบพ้ืนที่และแผนผังให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตลอด 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุ ล ย เดชมหาราช  บรมนาถบ พิตร  ทร ง เป็ น
พระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม พระองค์
ทรงเสียสละและทุ่มเทพระวรกาย เพ่ือให้ราษฎรให้มี
ความกินดีมีสุข พระองค์ทรงยึดหลักการด าเนินงาน
ในลักษณะทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว 
สามารถปฏิบัติจริ ง ได้  มีคุณค่า ในการยึด เป็น
แบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท และ 
น า ม า ป รั บ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ต น เ อ ง  สั ง ค ม  แ ล ะ 

ประเทศชาติ ซึ่งหลักในการทรงงานของพระองค์  
หรือ “หลักการทรงงานฯ”  ได้ถูกรวบรวมเป็น
แนวทางปฏิบั ติ แก่ประช าชน ทั้ ง สิ้ น  23  ข้ อ 
(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(ส านักงาน 
กปร).,2559) การน้อมน าหลักการทรงงานฯ มาปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิต จะช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
อย่างสมดุล พ่ึงตนเองได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคม ควรค่าแก่การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม และได้ พิสู จน์ผลส า เร็จจากการ
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ด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กว่า 
4,000 โครงการ ทั้งนี้ได้มีการสร้างแหล่งการเรียนรู้
แนวคิดของพระองคไว้ที่ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”
จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไข
ปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ า ป่า อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสให้จัดสร้างหอพัก
และศูนย์ฝึกอบรม ในพ้ืนทีใ่กล้เคียงกับ“ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ”(http://km.rdpb.go.th/Project/View 
/6466 สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2560) และแนวคิด
ในการสร้างศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือการเรียนรู้หลักการทรง
งานฯ นี้ ลลิต ถนอมสิงห์ (จากการสัมภาษณ์,2559) 
ได้กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้หลักการทรงงานฯ ใน
โรงแรมกรณี ผู้เดินทาง ผู้ฝึกอบรมเดินทางมาพักที่
โรงแรม ควรจะท าอย่างไรให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้
หลักการทรงงานฯ โดยไม่ต้องฟังบรรยาย เป็นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การด าเนินการต่าง ๆ ของ
โรงแรม” และมูลนิธิชัยพัฒนามีความประสงค์จะ
สร้างโรงแรมหรือศูนย์ฝึกอบรมในลักษณะนี้ที่จังหวัด
นครนายก  
 ในการจัดสร้างหอพักและศูนย์ฝึกอบรมใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” นี้
เป็นที่มาของการศึกษา  “โรงแรมต้นแบบการเรียน
หลักการทรงงานฯ” ซึ่งผู้วิจัยให้ความสนใจการ
ก าหนดรูปแบบของโรงแรมเพ่ือให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 
ให้ประชาชนผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้
และการน้อมน าหลักการทรงงานฯไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต โดยผ่านการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯ
ในการบริหารจัดการโรงแรมของผู้ประกอบการ 

เนื่องจากโรงแรมเป็นสถานที่ ที่มีศักยภาพเป็นแหล่ง
การเรียนรู้นอกระบบที่ดีแห่งหนึ่ง จากการศึกษา
ข้อมูลผู้วิจัยพบว่าโรงแรมในประเทศไทยได้มีการน า
หลักการทรงงานฯไปประยุกต์ใช้ ในการบริหาร
โรงแรมและรอดพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจ และได้รับ
รางวัลจาก ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเ พ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) เช่น โรงแรมค าแสด ริเวอร์แคว รี
สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี, โรงแรมชุมพรคาบาน่ารี
สอร์ทและศูนย์กีฬาด าน้ า จังหวัดชุมพร เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในประเทศไทยมีโรงแรมเป็น
จ านวนมาก จากข้อมูลการส ารวจการประกอบ
กิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557 ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าโรงแรมในประเทศไทยมีมากถึง 
10,018 โรงแรม ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีขนาดต่ า
กว่า 60 ห้อง จ านวน 8,171 โรงแรม ขนาด 60-149 
ห้อง จ านวน 1,259 โรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็ก 
และ ขนาดกลาง ดังนั้นการค้นหาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯในโรงแรมเพ่ือการ
เรียนรู้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความยั่งยืน
ให้ผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมขนาด
กลางและเล็ก ขณะเดียวกันโรงแรมยังเป็นสถานที่
ส าหรับการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ ให้กับประชาชน
ได้อีกด้วย  
  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือค้นหารูปแบบโรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานฯ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลักในการทรงงานฯ ที่พระองค์ท่านทรงใช้ 
ในการช่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ผ่านโครงการต่าง ๆ
จ านวนมาก ได้ถูกรวบรวมเป็นแนวทางปฏิบัติแก่
ประชาชน ทั้งสิ้น 23 ข้อ อันได้แก่ 1 ) การศึกษา
ข้ อมู ลอย่ า ง เป็ นระบบ 2 ) ระ เบิ ดจากข้ า ง ใน              
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3 ) แ ก้ ปั ญ ห า ที่ จุ ด เ ล็ ก  4 ) ท า ต า ม ล า ดั บ ขั้ น                  
5) ภูมิสังคม 6) องค์รวม 7) ไม่ติดต ารา 8) ประหยัด 
เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด 9) ท าให้ง่าย 10) การมี
ส่วนร่วม 11) ประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการรวมจุด
เดียว 13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14) ใช้อธรรม
ปราบอธรรม 15) ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือ
ก า ไ ร  1 7 ) กา ร พ่ึ ง ตน เ อ ง  1 8 ) พออยู่ พ อ กิ น                  
19) เศรษฐกิจพอเพียง 20 )ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจต่อกัน 21) ท างานอย่างมีความสุข 22)ความ
เพียร:พระมหาชนก 23) รู้ รัก สามัคคี (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ(ส านักงาน กปร).,2559)   

จากการศึกษาของ ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) 
เรื่อง หลักการทรงงานและองค์กรแห่งการเรียนรู้
น าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน พบว่า หลักการทรง
งานฯ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ( Learning Organization) และ ความส าเร็จ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Organization) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  พบว่า 
องค์กรการเรียนรู้ทั้ง 5 ประการ ยังมีอิทธิพลทางบวก
โดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กรแห่งความยั่งยืนอีก
ด้วย ซึ่งหลักการทรงงานฯ ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และส่งผลทางอ้อมต่อองค์กรแห่งความ
ยั่งยืน และพบว่าหลักการทรงงานฯ มีอยู่หลายข้อที่
เกื้อหนุนต่อวินัยทั้ง 5 ข้อของ Senge เช่น การเป็น
บุคคลที่รอบรู้ คือไม่ติดต ารา และท าให้ง่าย การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งตรงกับการมีส่วนร่วมและการคิด
แบบองค์รวม การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ตรงกับ การคิดอย่างมีระบบและท าตามล าดับขั้น 
นอกจากนี้ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558) ศึกษาเรื่อง 
แบบจ าลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทใจของพนักงาน
โรงแรมในประเทศไทย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ มากที่สุดคือ ความสามารถในการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองมีจิตส านึกที่ ดี ของ
พนักงาน การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การ การ

สนับสนุนจากหัวหน้างาน และ ความมีอิสระในการ
ท างาน ความก้าวหน้าและโอกาสในการเจริญเติบโต
ของพนักงาน การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงาน ส่วน พิชญากร กถญชรินทร์ (2558) ได้สรุป
หลักการ 10 ประการ ในการท าธุรกิจอุตสาหกรรม
บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากหนังสือ 
Responsible Hospitality-Theory and Practice 
ไว้ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ มีการน าทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ 2) เตรียมการส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดฝัน 3 ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่ างมีความ
รับผิดชอบของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ต้องขอ
ความร่วมมือจาก Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)  
5 ) ควรให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม 6) มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิด
นโยบายสาธารณะที่ ส่ ง เสริมความยั่ ง ยืนด้ าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 7) สร้างคุณค่าใน
ก า ร ท า ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ละก า ร สื่ อ ส า รที่ มี
ประสิทธิภาพ 8) สร้างความน่าเชื่อถือโดยการด าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย 9) ยึดหลักการ
ท าธุรกิจเพ่ือสังคม สร้างต าแหน่งทางการตลาด ส่วน 
รัญจวน ประวัติเมือง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทาง
ยกระดับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมล้านนาสู่
การบริหารธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า  แนวทางการยกระดับภูมิปัญญา อัต
ลักษณ์ และ วัฒนธรรมสู่การบริหารธุรกิจโรงแรม ที่
จะให้เกิดความยั่งยืน ควรมีการด าเนินการ ด้านคน   
( Soft Ware) และ ด้านอาคารสถานที่ (Hard Ware)  
ซึ่งธุรกิจโรงแรมต้องศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ให้เข้าใจ
อย่างจริงจังและถ่ายทอดให้เป็นข้อตกลงระหว่าง
โรงแรมกับพนักงาน นอกจากนี้ Ray Wang (2560) 
ได้ ศึ กษา เกี่ ย ว กั บ  แนวป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ นมิ ต ร กั บ
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สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในใต้หวันพบว่าโรงแรมมีการ
รีไซเคิล (Recycle) และการใช้ซ้ า (Reuse) โดยมี
แนวทางท่ีโรงแรมใช้ ได้แก่ การจัดจุดทิ้งขยะโดยแยก
ประเภทขยะที่ชัดเจน จัดส่งหนังสือพิมพ์ให้เฉพาะ
ห้องที่ต้องการเท่านั้นและจัดให้ในพ้ืนที่  ล๊อปปี้  
(Lobby) เ พ่ือใช้ อ่านร่ วมกัน เลือกผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดขยะน้อยหรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ รี
ไซเคิล (Recycle) ได้ เลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน  ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม
แสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากใต้ดิน และลด
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่ านหน้าต่าง  ส่วน 
Marianna Sigala (2557) ได้ศึกษาเรื่อง Customer 
Involvement in Sustainable Supply Chain 
Management: A Research Framework and 
Implications in Tourism พบว่า ความยั่งยืนของ
โรงแรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน การ
ออกแบบบริการที่ยั่ งยืน (Sustainable Service 
Design) ก า ร จั ด ซื้ อ ที่ ยั่ ง ยื น   ( Sustainable 
Procurement) แ ล ะ  ก า ร ผ ลิ ต อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Production) ซึ่ ง โรงแรมที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าใน
ทุกกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานและน ามาพัฒนา
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดของเสียมี
การควบคุมปริมาณ carbon footprints เ พ่ือลด
ภาระด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้
บริการกับโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ จาก
การศึกษาของ Bruns-Smith, A., Choy, V., Chong, 
H., & Verma, R.  (2558) เ รื่ อ ง  Environmental 
Sustainability in the Hospitality Industry: Best 
Practices, Guest Participation, and Customer 
Satisfaction พบว่าการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
จะสร้างพลังงานได้ร้อยละ 25 ของพลังงานทั้งหมด
โรงแรมใช้ การติดฟิล์มกันความร้อนประหยัดไฟฟ้า
ได้ 155 kWh ต่อปี การปรับทิศทางของอาคารให้
เหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยน

อุปกรณ์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ฝักบัวอาบน้ า ก๊อกน้ า 
สามารถประหยัดได้ $ 1.50 ต่อ/ห้อง/เดือน/โรงแรม 
นอกจากนี้การติดป้ายขอความร่วมมือผู้เข้าพักจะ
ช่วยประหยัดน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้
นโยบายสิ่งแวดล้อมสีเขียวไม่ได้ลดความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
โดยผู้วิจัยได้เริ่มจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature) จากนั้น
ด าเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอนคือ  
ขั้นตอนที่ 1 : เก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหาร
โรงแรมที่ได้รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จ านวน 4 โรงแรม
เพ่ือเป็นการทบทวนวรรณกรรม  
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการส ารวจ ด้วยเทคนิค เดลฟาย 
(Delphi Technique) กับกลุ่ มผู้ เ ชี่ ยวชาญ ด้ วย
แบบสอบถามค าถามเปิด (Opened-ended) และ 
ค าถามปิด (Closed-ended)  
ขั้นตอนที่ 3 ท าการยืนยันผลการวิจัย “รูปแบบ
โรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ” โดย
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้บริหาร
มูลนิธิชัยพัฒนา และน าข้อมูลไปประกอบการสรุป
รูปแบบโรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน โดยอ้างอิงการ
ก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 
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17-33 คน โดยมีค่ าความคลาดเคลื่ อน (Error 
Reduction) เท่ากับ 0.54-0.50 อัตราความคลาด
เ ค ลื่ อ น ที่ ล ด ล ง  ( Net Change)  เ ท่ า กั บ  0.04 
(ธานินทร์  ศิ ลป์ จ ารุ ,2560)  ซึ่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ใน
การศึกษาครั้งนีป้ระกอบด้วย  
 1) ผู้บริหารของโรงแรมที่ได้รับรางวัลจาก 
ส านักงาน กปร. จ านวน 4 โรงแรม โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับ
รางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  
 2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการทรงงานฯ ของ
มูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 4 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากการคัดเลือกและก าหนด
คุณสมบัติโดยผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา 
 3) ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจหลักการทรงงานฯ 
และมีประสบการณ์ในการปรับใช้หลักการทรงงานฯ 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 
(นพย.1) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 8 คน  
 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงแรม 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 2 คน โดยมี
การก าหนดคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบโรงแรม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดก่อนน าไปใช้
จริง ซึ่งประกอบด้วย 
        1.การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1.1.แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (opened-
ended) แบบมีโครงสร้าง ที่จัดท าจากข้อมูลการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 1) 

 1.2. แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Opened-
ended) แบบมีโครงสร้าง ซึ่งจัดท าจากข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากข้ันตอน
ที่ 1 (ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลขั้นตอนที่ 2 ด้วยเทคนิค
เดลฟายรอบท่ี 1)  
 1.3. แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Opened-
ended) แบบมีโครงสร้างใช้ส าหรับการประชุมกลุ่ม
ย่ อ ย  ( Focus Group) เ พ่ื อ ยื น ยั น ผล กา ร วิ จั ย                                
ในขั้นตอนที่ 3   
 2. ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้
แบบสอบถามค าถามปลายปิด (Closed-ended) ใช้
ส ารวจด้วยเทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) 
รอบท่ี 2-3 โดยแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับที่ 1 (ใช้ส ารวจด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบที่ 2 ) 
เป็นแบบสอบถาม ค าถามปลายปิด (Closed-
ended) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล และ ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
โรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงาน ซึ่งเป็น
ค าถามปิด ชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ  
ฉบับที่ 2 (ใช้ส ารวจด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 3) ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามฉบับเดียวกับฉบับที่ 1 แต่ได้แสดง
ค าตอบของกลุ่ ม ให้ เห็ นคื อแสดงค่ ามั ธยฐาน 
(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 
Range) พร้อมกับแสดงค าตอบของผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะราย จากการตอบในรอบที่ 2 ไว้ด้วย เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้พิจารณาค าตอบเดิม ในการ
ตอบแต่ละข้อค าถามตามสถิติที่ได้แสดงไว้ให้ พร้อม
กับให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาทบทวนค าตอบของ
ตนเอง เพ่ือยืนยันความคิดเห็นของตนเองในรอบใหม่ 
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการไปก าหนดเป็น 
รูปแบบโรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงานฯ 
โดยใช้ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เช่นเดียวกับแบบสอบถามฉบับที่ 2  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
ร วบร วมจากกา รศึ กษ า เ อกสา รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
(Documentary Analysis) และข้ อมู ล จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth. Interview) ด้วยค าถาม
เปิด (Opened-ended) แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Data) เก็บรวบรวมจาก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามค าถาม
ปลายปิด (Closed-ended) ชนิดมาตราประมาณค่า 
5 ด้วยเทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) รอบ
ที่ 2-3  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท า การวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และให้รหัสข้อมูลแบบนิรนัย 
(Deductive) และ แบบอุปนัย ( Inductive) (ชาย 
โพธิสิตา,2559)  
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามค าถามปลาย
ปิด (Closed-ended) ชนิดมาตราประมาณค่า 5 
ระดับ ด้วยเทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) 
รอบที่  2 -3 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage หรือ %) เพ่ือใช้แปลความหมายของ
ข้อมูล ในค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ,                
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ใช้
พิจารณาความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะพิจารณาเฉพาะความคิดเห็นที่มีค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ต่ าว่า 1.50 ซึ่งหมายความว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันสูง (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ,2560) ,ค่ามัธยฐาน (Median) ใช้พิจารณาระดับ
ความเห็นด้วยของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในรอบสุดท้ายซึ่ง
พิจารณาเฉพาะความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มี

ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่า
ข้อความเห็นนั้นผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยใน
ระดับสูง  
 ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้วิจัย
ได้ ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง เนื้อหา (Content 
Analysis) จากนั้ น ส รุ ป ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ งพร ร ณนา 
( Descriptive Statistics) ไ ด้ แ ก่  ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage หรือ %) เพ่ือใช้แปลความหมายของ
ข้อมูล 
 
ผลการศึกษา 
 สรุปผลการวิจัยจากการส ารวจด้วยเทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จ านวน 18 คนได้แก่ 
ผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับรางวัลจาก ส านักงาน กปร. 
พ.ศ.2559 จ านวน 4 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการ
ทรงงานฯของมูลนิธิชัย พัฒนา จ านวน 4 คน 
ผู้ เชี่ ยวชาญด้านหลักการทรงงานฯ ที่ผ่ านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 
(นพย.1) จ านวน 8 คนและ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบโรงแรม จ านวน 2 คน โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเดลฟาย(Delphi 
Technique)  จ านวน 3 รอบ  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 50 ปี เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ด้านหลักการทรงงานฯ มากกว่า 10 ปี 
ผู้วิจัยสรุปได้ รูปแบบโรงแรงแรมต้นแบบการเรียนรู้
หลักการทรงงานฯ ที่สามารถประยุกต์ใช้เป็น 2   
แนวทาง (ดูตารางท่ี 1) 
 1.แนวทางการประยุกต์ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการภายในโรงแรมดังนี้ 
 1.1 การน าองค์กรด้วยหลักการทรงงานฯ 
แบ่งเป็น 7 ข้อได้แก่ 
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1.1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรให้
พนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัว สร้างจิตส านึก
บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ รู้รักสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจเพ่ือเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อ 
 

1.1.2. น าองค์กรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯ ในโรงแรม 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯ ในโรงแรม 

1.แนวทางการประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารจัดการภายในโรงแรมดงันี ้
1.1 การน าองค์กรด้วยหลักการทรงงานฯ แบ่งเป็น 7 ข้อได้แก่ 
1.1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยมองค์กร ให้พนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัว สร้างจิตส านกึบริการด้วยความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ รู้รักสามัคคี  
1.1.2. น าองค์กรด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯ โดยบริหารโรงแรมด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
1.1.3. บริหารโดยใช้หลักพ่ึงตนเองและพออยู่พอกิน ลดความเสี่ยงเรื่องจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการไมต่่อเนื่องตลอดทุกฤดูกาล  
1.1.4. บริหารโดยใช้หลัก ความซือ่สัตย์ สจุริต จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
1.1.5. สร้างความมสี่วนร่วม ระหว่าง โรงแรม กับผูม้ีส่วนได้เสียโดย  
1.1.6. พัฒนางานและบริการ โดยไม่ยึดติดต ารา เช่น สอบถามและรบัฟัง ลูกค้าและชุมชน เปิดโอกาสให้พนักงานโรงแรม
แสดงความคดิเห็น  
1.1.7. บริหารโรงแรมโดยมองภาพรวมให้เห็นความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆ เช่น บรหิารความสมัพันธ์ระหว่างรายได้และ
ต้นทุนของโรงแรม  
1.2.ศึกษาและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ศึกษาและน าข้อมูลภูมิสังคมไปใช้ เช่น ปัญหา ความต้องการของชุมชน เรื่อง
ละเอียดอ่อนของพื้นที่  
1.3.ก าหนดโครงสร้างองค์กรตามความจ าเป็นหรือตามปริมาณของงาน ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่น  
1.4. การวางแผนและพัฒนาโรงแรม ใช้หลักท าตามล าดับขั้น ให้ความส าคัญกับสิ่งที่จ าเป็นพ้ืนฐานก่อน   
1.5.บุคลากรของโรงแรม ควรคัดเลือกพนักงานท่ีมีใจรัก เข้าใจเจตนา รับรู้ จุดมุ่งหมายของโรงแรม  
1.6.การจัดการเกี่ยวกับ สถานท่ีตั้ง สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ลักษณะทางกายภาพของโรงแรม และ อุปกรณ์ ควรเลือกพื้นที่ตั้ง
โรงแรมค านึงถึงภูมิสังคม ออกแบบโรงแรมให้เห็นภาพรวมของการน าหลักการทรงงานฯไปใช้และเป็นทิศทาง เดียวกัน 
ออกแบบอาคารโรงแรมใช้หลัก ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในโรงแรม เลือกใช้
ภาชนะ ให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ใช้ภาชนะส าหรับใส่อาหารที่มีขนาดพอดีกับการรับประทานต่อครั้ง ไม่มากไป หรือ น้อยไป  
1.7.บริหารการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาและจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงแรมให้ครบวงจรและเชื่อมโยงกันเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด  
2. แนวทางการประยุกต์ใช้ เพื่อจดัการการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ แบง่เป็น 4 ข้อดังนี้  
2.1. ออกแบบพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ของลูกค้าให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองหรือเรยีนรู้จากประสบการณ์โดยจดัวาง
แผนผังของโรงแรม  
2.2. ออกแบบ โปรแกรม หลักสูตร และ กิจกรรม การเรยีนรู้ หลักการทรงงานฯ อย่างมีล าดับขั้น เห็นภาพรวม และ 
สอดคล้องกับภมูิสังคม  
 2.3. การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ข้อมลูอย่างเป็นระบบ เรยีบง่ายและ ใช้เวลาการเรียนรู้แบบสั้นๆ เห็น
ภาพรวมของหลักการทรงงานฯ  
2.4. สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ให้ง่าย ตรงกับความต้องการ เห็นภาพรวม และ สอดคล้องกับภูมสิังคม 
สื่อสารให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ รับรูแ้ละเข้าใจลักษณะภูมสิังคมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี  
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ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานฯ โดยการบริหาร
โรงแรมด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศึกษาข้อมูล
และใช้ เหตุผลในการตัดสินใจ บริหารงานแบบ
พอประมาณ รวมถึงประมาณการณ์ความเสี่ยงที่อาจ
พบ  
 1.1.3. บริหารโดยใช้หลักพ่ึงตนเองและพอ
อยู่พอกิน โรงแรมต้องพ่ึงตนเอง และ ลดความเสี่ยง
ในเรื่องจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง
ตลอดทุกฤดูกาล ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไป
ในแต่ละช่วงเวลา ลดต้นทุนของโรงแรมโดยการผลิต
สิ่งของใช้เองภายในโรงแรมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
โรงแรม บริหารโรงแรมให้มีความสมดุลระหว่าง
รายได้และรายจ่าย ไม่ลงทุนเกินก าลัง ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า คิดค่าบริการยุติธรรม 
 1.1.4. บริหารโดยใช้หลัก ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อทุกฝ่าย ได้แก่ 
พนักงาน ลูกค้า และชุมชน ท าตามสัญญาที่ตกลงไว้
กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ลูกค้า มีการประชุมหารือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเปิดเผยหาข้อตกลงร่วมกัน
อย่างโปร่งใส  
 1.1.5. สร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงแรมกับผู้มีส่วนได้เสียโดยสร้างโอกาสหรือเปิด
ช่องทางพบปะ สื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ
รับทราบปัญหา น าแนวคิดของพนักงานโรงแรมที่ได้
จากการประชุมไปใช้จริงให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ งของโรงแรมสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงแรมและชุมชนโดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน
และความเป็นไทยมาใช้ร่วมกับโรงแรม ท าให้โรงแรม
เป็นจุดการให้บริการรวมจุดเดียวเป็นจุดให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวให้ค าแนะน าแก่ลูกค้ารวมถึงให้บริการ
เชื่อมโยงไปยังชุมชน เช่น การซื้อของที่ระลึก สินค้า
พ้ืนถิ่น การจองโฮมสเตย์  (Homestay) บริการ
จักรยานให้เช่า เป็นต้น  
 1.1.6. พัฒนางานและบริการ โดยไม่ยึด
ติดต ารา เช่น สอบถามและรับฟังลูกค้าและชุมชน

เปิดโอกาสให้พนักงานโรงแรมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะคิดค้นและพัฒนาวิธีการท างาน การ
ให้บริการใหม่ ๆ 1.1.7. บริหารโรงแรมโดยมอง
ภาพรวมให้เห็นความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่าง เช่น 
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความต้องการของลูกค้า และ
จุดเด่นของโรงแรม ภูมิสังคม ความเสี่ยง การบริหาร
รายได้และต้นทุนของโรงแรม สถานที่ พนักงาน 
ลูกค้า และ ชุมชน โดยมองอย่างเชื่อมโยงและ
วางแผนอย่างครบวงจร 
  1.2.ศึกษาและจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ ศึกษาและน าข้อมูลภูมิสังคมไปใช้ เช่น 
ปัญหาความต้องการของชุมชน เรื่องละเอียดอ่อน
ของพ้ืนที่ วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน ภูมิปัญญา 
ความเชื่อ ทรัพยากร แหล่งน้ า ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ศึกษาข้อมูล จุดเด่น อัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงศึกษาข้อมูลลูกค้า นักท่องเที่ยว ความต้องการ 
พฤติกรรม ความสนใจ ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี หรือ 
โปรแกรม เพ่ือ ความสะดวกแม่นย า  
 1.3.ก าหนดโครงสร้างองค์กรตามความ
จ าเป็น หรือตามปริมาณของงาน ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่น 
เช่น ช่วงที่มีลูกค้าน้อยหรือช่วงที่มีลูกค้ามากให้
พนักงานสามารถสับเปลี่ยนมาช่วยงานกันได้ 
 1.4. การวางแผนและพัฒนาโรงแรม ใช้
หลักท าตามล าดับขั้น ให้ความส าคัญกับสิ่งที่จ าเป็น
พ้ืนฐานก่อนแล้วพัฒนาไปตามล าดับขั้น วางแผนการ
ใช้ทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วง
และประเมินความคุ้มทุนโดยวางแผนการปลูกพืช
เพ่ือบริโภคหรือการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นล าดับ
ขั้นตรงกับความต้องการ ฤดูกาลและจ านวนลูกค้าใน
แต่ละช่วงเวลา  
 1.5.คัด เลือกพนักงานที่มี ใจรัก เข้ า ใจ
เจตนา รับรู้ จุดมุ่งหมายของโรงแรม มีใจรักมีความ
ถนัดมีศรัทธา มีเป้าหมายเดียวกับโรงแรม ให้เกียรติ
พนักงาน ไม่แบ่งชนชั้นหรือต าแหน่งงาน  
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 1.6. การจั ดการ เกี่ ย วกับ  สถานที่ ตั้ ง 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ลักษณะทางกายภาพของ
โรงแรมและ อุปกรณ์ ควรเลือกพ้ืนที่ตั้งโรงแรม
ค านึงถึงภูมิสังคม ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน เช่น เลือกพ้ืนที่ มีน้ า Supply อยู่แล้ว ไม่
ควรเลือกสถานที่ตั้งที่อาจไปท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น 
พ้ืนที่ป่า ออกแบบโรงแรมให้เห็นภาพรวมของการน า
หลักการทรงงานฯไปใช้และเป็นทิศทางเดียวกันทั้ง
สถานที่  การแต่งกาย อาหาร กิจกรรม ห้องพัก 
ห้องอาหาร ออกแบบอาคารโรงแรมใช้หลัก ประหยัด 
เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด อาคารสามารถรับลม รับ
แสง จากธรรมชาติ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีใน
ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ เรียบง่ายแต่มี
คุณภาพดี ออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยให้สามารถรองรับ
การให้บริการลูกค้าที่หลากหลายในพ้ืนที่เดียวกัน 
ออกแบบขนาดห้องพัก เตียงนอนอุปกรณ์ภายในห้อง
ของโรงแรมให้พอเหมาะกับการพักแบบไม่มากไปไม่
น้อย ใช้หลักของการพออยู่พอกินในห้องพัก เช่น 
ขนาดของเตียง ขนาดของห้องไม่ใหญ่เกินไป เลือกใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในโรงแรม ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ า เลือกใช้ภาชนะ ให้
ง่ายต่อการดูแล สอดคล้องกับภูมิสังคม ใช้ภาชนะ
ส าหรับใส่อาหารที่มีขนาดพอดีกับการรับประทานต่อ
ครั้ง ไม่มากไป หรือ น้อยไป เช่น ขนาดของ จาน 
แก้วน้ า  
 1.7.บริหารการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดและลดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรให้ครบวงจรและเชื่อมโยงและน าข้อมูล
การใช้วางแผนผลิตพลังงานทดแทนและใช้พลังงาน
ทดแทนภายในโรงแรมในบางช่วงเวลา เช่น พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากแก๊สชีวภาพ พลังงาน
ลม คัดแยกขยะ ก าจัดขยะอย่างถูกต้องน าขยะไปใช้
ประโยชน์ต่อ ไม่ใช้น้ าที่บรรจุด้วยขวดพลาสติกไม่จัด

ขนมที่ มี ซองพลาสติ ก ไว้ ในห้ อง พักลดการใช้
ถุงพลาสติกในครัว  
 1.8.การจัดการการเรียนรู้หลักการทรง
งานฯ ส าหรับพนักงานโรงแรม ทีมผู้บริหารโรงแรม 
ควรศึกษาหลักการทรงงานฯ อย่างลึกซึ้ง และ พัฒนา
พนักงาน ให้เข้าใจหลักการทรงงานฯ จัดให้มีการดู
งานโครงการพระราชด าริก่อนท างาน  
 

2. แนวทางการประยุกต์ใช้ เพ่ือจัดการการเรียนรู้แก่
ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 4 ข้อดังนี้  
 2.1. ออกแบบพ้ืนที่และแผนผังการเรียนรู้
ของลูกค้าให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหรือ
เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยออกการแบบแผนผัง
ประสบการณ์ (Experience Design) จัดโซน (Zone) 
และเส้นทางการเรียนรู้ภายในโรงแรม น าเสนอผ่าน
บริการที่ไม่ซ้ าเดิม มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือให้
เกิดความรู้สึกน่าติดตาม เช่น การจัดเมนู (Menu) 
อาหารพื้นเมืองที่หายากปรับเปลี่ยนตามเทศกาลของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ผสมผสานกับกิจกรรม ให้สนุกและน่า
ติดตาม และ อยากกลับมาอีกในครั้งต่อไป  
 2.2. ออกแบบ โปรแกรม หลักสูตร และ 
กิจกรรม การเรียนรู้ หลักการทรงงานฯ อย่างมีล าดับ
ขั้น เห็นภาพรวม และ สอดคล้องกับภูมิสังคม โดย
จัดล าดับการเรียนรู้ของลูกค้าให้เป็นล าดับขั้นและ
เชื่อมโยง ก าหนดให้มีระดับของการเรียนรู้แบบไม่ซ้ า
รูปแบบในแต่ละช่วงเวลาให้เป็นโปรแกรมการเรียนรู้
ที่น่าติดตามและเพ่ิมระดับการเรียนรู้ขึ้นไป ออกแบบ
การเรียนรู้โดยให้โรงแรมเป็นศูนย์กลางการอ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้แก่ลูกค้า  
 2.3. การใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบเรียบง่ายใช้สื่ อที่
หลากหลาย ใช้ เวลาการเรียนรู้แบบสั้นๆ เห็น
ภาพรวมของหลักการทรงงานฯ ยกตัวอย่างเช่น 
จัดท าแผนผังเพ่ือการเรียนรู้ให้กับลูกค้าเพ่ือเรียนรู้ 
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ด้วยตนเองแบบง่ายๆ โดยจัดท าข้อมูลในรูปแบบภาพ 
info graphic เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจใน
แผ่นเดียว  
 2.4.  สื่ อสารและการประชาสัม พันธ์               
เพ่ือการเรียนรู้  ให้ง่ายตรงกับความต้องการเห็น
ภาพรวมและ สอดคล้องกับภูมิสังคม สื่อสารให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ รับรู้และเข้าใจลักษณะภูมิสังคมที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่  ยกตัวอย่างเช่น 
สื่อสารให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ รับรู้และเข้าใจลักษณะ
ภูมิสังคมที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น การแต่งกายที่ไม่
ขัดกับหลักศาสนา ลักษณะอาหาร เป็นต้น  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบโรงแรงแรมต้นแบบการเรียนรู้
หลักการทรงงานฯ สามารถประยุกต์ใช้เ พ่ือการ
บริหารจัดการ โดยน าองค์กรด้วยหลักการทรงงานฯ 
ได้แก่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยมองค์กร ให้
พนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัว สร้างจิตส านึก
บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ รู้รักสามัคคี ควร
คัดเลือกพนักงานที่มี ใจรัก เข้าใจเจตนา รับรู้  
จุดมุ่งหมายของโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558) เรื่อง แบบจ าลอง
เชิงพยากรณ์ความทุ่มเทใจของพนักงานโรงแรมใน
ประเทศไทย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจ มากท่ีสุดคือ ความสามารถในการประเมินแก่น
แท้ของตนเองมีจิตส านึกที่ดีของพนักงาน การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การ การสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน และ ความมี อิสระในการท าง าน 
ความก้าวหน้าและโอกาสในการเจริญเติบโตของ
พนักงาน การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 
นอกจากนี้ควรน าองค์กรโดยบริหารจัดการด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักพ่ึงตนเองและพออยู่พอกิน 
ลดความเสี่ยงในเรื่องจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ไม่ต่อเนื่องตลอดทุกฤดูกาล ในส่วนนี้สอดคล้องกับ 
ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นให้คนมีความสมดุล มี
เหตุผลให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ภูมิคุ้มกัน มีความเข้มแข็งทางการเงิน มีเงินออมและ
ไม่มีหนี้ ในส่วนของบริหารโดยใช้หลัก ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความมีส่วน
ร่วม ระหว่าง โรงแรม กับผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้อง
กับ ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เน้นระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ พิชญา
กร กถญชรินทร์ (2558) ได้สรุปหลักการ 10 ประการ 
ในการท าธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม จากหนังสือ Responsible 
Hospitality-Theory and Practice และได้กล่าวถึง
แนวคิดซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ต่อสังคมว่า ควร
มีการพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สั งคมเข้า ใจความต้องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ย 
(Stakeholders) และโรงแรมต้นแบบการเรียนรู้
หลักการทรงงานฯ ควรพัฒนางานและบริการโดยไม่
ยึดติดต ารา เช่น สอบถามและรับฟัง ลูกค้าและ
ชุมชน เปิดโอกาสให้พนักงานโรงแรมแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงชูสิทธิ์ ชูชาติ (2554) ได้สรุปว่าไม่ติดต ารา
เป็นปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันบางครั้งไม่
สามารถแก้ไขได้จากทฤษฎีหรือหลักการที่ได้ศึกษา
มาเพราะการเกิดปัญหานั้นมาจากตัวแปรที่แตกต่าง
กันจากต ารา ทั้งนี้ยังพบว่าการบริหารโรงแรมควร
มองภาพรวมให้เห็นความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่าง 
เช่น บริหารความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และต้นทุน
ของโรงแรมซึ่งสอดคล้องกับที่ เกษม วัฒนชัย ได้
กล่าวเกี่ยวกับ การท างานแบบ องค์รวม ว่า เป็นการ
คิดแบบเชื่อมโยง พระองค์ทรงมองเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนและทรงมีแนวทางการแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ซึ่ง
ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด
มิได้ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ,2559) นอกจากนี้ควร
ศึกษาและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ศึกษา
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และน าข้อมูลภูมิสั งคมไปใช้  เช่น ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน เรื่องละเอียดอ่อนของพ้ืนที่  
ทรัพยากรน าเข้า (in-put) และการน าทรัพยากรไป
ใช้ โดยใช้เทคโนโลยี หรือ โปรแกรมท่ีช่วยให้การเก็บ
ข้อมูลเป็นไปโดยสะดวกและแม่นย า สอดคล้องกับ 
ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษา
อย่างเป็นระบบ คือก่อนลงมือท า ควรมีการวางแผน 
โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์  ซึ่ งตัวเลขจะเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจการวางแผนและพัฒนา
โรงแรมควรใช้หลักท าตามล าดับขั้น ให้ความส าคัญ
กับสิ่งที่จ าเป็นพ้ืนฐานก่อน ซึ่ง ลลิต ถนอมสิงห์ 
(2557) ได้สรุปไว้ว่า ควรเริ่มท าจากสิ่งที่จ าเป็นและมี
ผลกระทบมากที่สุดก่อนแล้วจึงท าต่อไปตามล าดับ
ขั้น นอกจากนี้ควรออกแบบอาคารโรงแรมใช้หลัก 
ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด เลือกใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานภายในโรงแรม เลือกใช้ภาชนะ ให้
ง่ายต่อการดูแลรักษา สอดคล้องกับ Bruns-Smith, 
A., Choy, V., Chong, H., & Verma, R.  (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง Environmental sustainability in the  
hospitality industry: Best practices, guest 
participation, and customer satisfaction พบว่า 
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง การใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน และการปรับทิศทางของอาคารจะ
ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
เรื่องของการออกแบบพ้ืนที่และแผนผังส าหรับการ
เรียนรู้ของลูกค้าให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์โดยจัดวาง

แผนผังของโรงแรม สอดคล้องกับที่ อาชัญญา รัตน
อุบล (2558) ได้กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง มี 4 รูปแบบที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์/การ
เรียนรู้โดยการค้นพบ /การศึกษาแบบเปิด /การสร้าง
ความเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ สามารถพิจารณาการประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับ ขนาดของโรงแรม ภูมิสังคม พ้ืนที่ตั้ง 
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
ประยุกต์ใช้ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อของ
หลักการทรงงานฯ  ซึ่งในแต่ละโรงแรมสามารถ
พิจารณาเลือกกิจกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ได้ตามความ
เหมาะสม และควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน  

ประโยชน์ของการน้อมน าหลักการทรงงานฯ
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการโรงแรม จะสร้าง
ความยั่ งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการจะได้เรียนรู้หลักการทรงงาน
ฯ จากประสบการณ์การใช้บริการที่ได้สัมผัส รวมถึง
ชุมชนใกล้เคียงโรงแรมจะได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการน้อมน าหลักการทรงงานฯและสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชนไปพร้อมกัน 
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