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โลกหลงัวิกฤติ Covid-19 (ตอนท่ี4) 

HIGHLIGHT : 

• โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19 (ตอนที่ 4)  สรุปคําแนะนําในการปรบัตวัของธุรกจิบรกิาร “Hospitality Industry” 9 ประการ 

ซึ่งครอบคลุมธุรกจิโรงแรม ภตัตาคารและธุรกจิท่องเทีย่ว จากบทความของ Graham Harriman FIH เรื่อง “ How will 

hospitality service change post Covid-19?” 

เวลาในการอ่าน 5 นาท ี

 

บทความชุด โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19  

สรปุโดย ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู, CFP  

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• ตอนที ่1 : สรปุประเดน็สาํคญัของการเปลีย่นแปลง ลกัษณะพืน้ฐาน (Fundamental Changes) ในชวีติและสงัคมของ

มนุษย ์8 ประการ ของคุณ Suzy Taherian จากบทความในนิตยสาร Forbes, “The New World : How The World 

Will Be Different After COVID-19” 

• ตอนที ่2 :  3 ประเดน็ การเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจในโลกหลงัวกิฤต ิCovid-19  1) ลกัษณะการอยูอ่าศยัของผูค้นจาก 

“เมอืงหลกั” ไปสู ่“เมอืงรอง” 2) ลกัษณะการออกแบบสถานทีท่าํงานเพือ่รองรบั “Social Distancing” และ 3) ลกัษณะ

การซือ้ของในซุปเปอรม์ารเ์กต็และรา้นของชาํในยคุ “Social Distancing” 

• ตอนที ่3 : การเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจในธุรกจิรา้นอาหาร ของ Bruce Reinstein จากบทความ “COVID-19 will forever 

change the food service industry” ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นผูบ้รโิภค และการเตรยีมตวัของผูป้ระกอบการ 

 

ในบทความตอนที่ 4 น้ี เราจะมาดูการพยากรณ์การปรบัตัวของอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry) ซึ่งมี

ความสมัพนัธก์บัในตอนที ่3 ทีก่ล่าวถงึแนวทางการปรบัตวัของธุรกจิอาหารซึ่งเป็นธุรกจิบรกิารชนิดหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ี ตาม

ความหมาย “Hospitality” หมายถงึ การตอ้นรบั การรบัรองผูม้าเยอืน “Hospitality Industry” จงึหมายถงึ อุตสาหกรรมบรกิารซึ่ง

ครอบคลุม ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิภตัตาคารและธุรกจิท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมบรกิารเหล่าน้ี เป็นส่วนสาํคญัอย่างมากในระบบ

เศรษฐกจิของไทย และกาํลงัไดร้บัผลกระทบจากวกิฤต ิCovid-19 ในขณะน้ี 

บทความเรือ่ง “ How will hospitality service change post Covid-19? “ โดย Graham Harriman, FIH ทีล่งใน Institute 

of Hospitality สรปุคาํแนะนําสาํคญัในการปรบัตวัหลงัวกิฤต ิCovid-19 ไว ้9 ประการดงัน้ี 

 

1) นโยบายเก่ียวกบัการยกเลิกการจอง (Cancellation policies) 

นโยบายเกี่ยวกบัการจองทีพ่กัหรอืการใชบ้รกิารอาจตอ้งปรบัเปลีย่นใหย้ดืหยุ่นกว่าเดมิ เน่ืองจากในช่วงทีม่กีารระบาดอาจมทีัง้

ลกัษณะรุนแรงหรอืไมร่นุแรง ลกูคา้จะชอบหากสามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นไปมาไดห้ลายครัง้ ผูป้ระกอบการตอ้งมาคดิวา่จะทาํได้

อยา่งไรบา้ง และตอ้งปรบัระบบการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร 

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6928
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6938
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6952
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2) การลงทะเบียนเข้าใช้ล่วงหน้า (Pre-arrival registration) 

ปกตเิวลาเราไปถงึโรงแรมหรอืสถานที่ใหบ้รกิารต้องมกีารตดิต่อลงทะเบยีน ซึ่งจะต้องมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้และพนักงาน 

ในชว่งมกีารระบาดของไวรสั สถานประกอบการจงึอาจตอ้งคดิระบบการลงทะเบยีนทีล่กูคา้ทาํเองไดจ้ากทีบ่า้นเลย และเมือ่มาถงึ

สถานที่ให้บรกิารก็ต้องคดิกระบวนการให้สามารถลดการสมัผสักนัให้มากที่สุด โดยปัจจุบนัเริม่มกีารพูดถึงเทคโนโลยทีี่ต้อง

นํามาใช ้เชน่ Electronic locks โดยใช ้Bluetooth หรอื RFID เป็นตน้ 

 

3) การแสดงหลกัฐานยืนยนัของผูใ้ช้บริการว่าปลอดเช้ือ (Covid-19 testing and tracing) 

ในขณะทีโ่รคระบาดยงัมอียู ่ผูใ้ชบ้รกิารเองถา้ถกูตรวจสอบและบนัทกึไวเ้รยีบรอ้ยในประวตัวิา่ตนเองปลอดเชือ้ อาจถกูหน่วยงาน

ทางการขอความรว่มมอืในการแสดงหลกัฐานยนืยนัตวัตนในเรือ่งน้ี ซึง่จะเป็นมาตรการเพิม่เตมิทีด่ทีีช่ว่ยใหค้วบคุมโรคไดด้ขีึน้ทัง้

ในชว่งเขา้พกัและหลงัเขา้พกั หากมกีารตดิเชือ้การตดิตามตวัจะทาํไดด้ขีึน้ 

 

4) การทาํเคร่ืองหมายและเส้นทางในสถานท่ีใช้บริการ (Social distance circles) 

เน่ืองจากสถานที่ให้บรกิาร เป็นสถานที่มคีนเขา้มาใชบ้รกิารมกีารเคลื่อนไหวเขา้ออกซึ่งเดมิอาจไม่มกีารกําหนดเสน้ทางเดนิ 

โอกาสการสมัผสัหรอืปะทะจงึอาจไม่ได้ถูกคดิไว ้ในสถานการณ์โรคระบาดน้ี ผู้ประกอบการอาจต้องปรบัปรุงโดยการกําหนด

เครือ่งหมายและเสน้ทางการเดนิเพือ่สรา้งใหเ้กดิระเบยีบในการใชบ้รกิาร 

 

5) การทาํความสะอาดและฆ่าเช้ืออย่างสมํา่เสมอ (Public area sanitizing and disposable wipes availability) 

สถานประกอบการจะต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ อย่างเขม้งวด และในความถี่ที่มากกว่าเดมิ โดยเฉพาะใน

บรเิวณทีถู่กใชบ้รกิารมากๆ เช่น ประตู โต๊ะ เกา้อี ้ลกูคา้จะมคีวามคาดหวงัเรื่องความสะอาดมากขึน้กวา่เดมิมาก และจะเลอืกใช้

บรกิารในสถานทีท่ีแ่น่ใจวา่ปลอดภยั และลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ 

 

6) การเปล่ียนรปูแบบในการทกัทายผูใ้ช้บริการ (Greetings and acknowledgements) 

แต่เดมิในหลายๆ ประเทศวธิทีกัทายทีใ่ชก้ารสมัผสัมอื (Handshake) อาจตอ้งปรบัเปลีย่นไป มาตรฐานและวธิกีารทีใ่ชแ้บบเอเชยี 

เชน่ การไหวข้องไทยและอนิเดยี การโคง้คาํนบัแบบญีปุ่่ น การประสานมอืแบบจนี อาจไดร้บัความนิยมและนํามาปฏบิตัมิากขึน้ 

 

7) การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการให้บริการบนโตะ๊อาหาร (Restaurant areas table spacing styles of service) 

การใชบ้รกิารในขณะทีโ่รคยงัระบาดอยู ่ลูกคา้จะตอ้งการพืน้ทีโ่ต๊ะอาหารทีห่่างกนัหรอือาจมทีีก่ ัน้ นอกจากน้ี แต่เดมิการเดนิไป

มาของบรกิรเพื่อคอยให้บรกิารถอืว่าเป็นเรื่องดแีละปกต ิเช่นการนําขวดพรกิไทย ซอสไปบรกิาร ในอนาคตอาจมกีารวางไห้

บรกิารบนโต๊ะไปเลย แบบน้ีเรยีกวา่ One-stop delivery เพือ่ลดการสมัผสัหรอืการใกลช้ดิกนั 
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8) การเปล่ียนมาตรฐานการบริการเก่ียวกบับุฟเฟต์และเมนูอาหาร (Buffets and single use buffet utensils, and 

disposable menus) 

หากยงัต้องมไีลน์อาหารแบบบุฟเฟต์ ลูกคา้จะต้องการอุปกรณ์ตกัอาหารของตนเอง และอาจต้องกําหนดใหม้คีวิตกัอาหารเพื่อ

ไมใ่หเ้กดิการแออดัทีไ่ลน์อาหาร สาํหรบัเมนูอาหารทีใ่ชซ้ํ้าๆ เวลามลีกูคา้ใหมเ่ขา้มาในรา้น กอ็าจเริม่คดิใหม้เีมนูอาหารทีใ่ชค้รัง้

เดยีวทิง้ หรอืถา้หากจะลดขยะกอ็าจใชเ้ป็น Digital menu ทีล่กูคา้ยงิ QR code หน้ารา้น และเมือ่นัง่ทีโ่ต๊ะกส็ามารถสัง่ไดเ้ชน่กนั 

 

9) การหนัมาใช้บริการจากในห้องพกัมากขึน้ (Room service) 

เน่ืองจากความกลวัเรื่องการตดิเชื้อไวรสั เมื่อคนเขา้พกัความต้องการบรกิารจากในหอ้งพกัจะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ เช่น การ

รบัประทานอาหารในหอ้ง การตอ้งการใหท้าํความสะอาดเป็นระยะ การคาดหวงัใหม้เีจลแอลกอฮอลใ์นหอ้ง ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้ง

ปรบัระบบการดาํเนินงานเพิม่เตมิ บางกรณีกอ็าจตอ้งพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้ชว่ย 

 

กห็วงัว่าบทความตอนที่ 4 จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการที่ทําธุรกจิดา้นน้ีของไทยที่มอียู่เป็นจํานวนมาก สุดทา้ย

อยากจะฝากวา่ หลงัวกิฤต ิCovid-19 เวลาจะฟ้ืนฟูธุรกจิในอุตสาหกรรมบรกิารน้ี คาดวา่ผูป้ระกอบการกอ็าจจะมตีน้ทุนเพิม่ขึน้ใน

การปรบัสภาพธุรกจิไปตาม New Normal ดว้ย ซึ่งเงนิทุนที่ต้องใชจ้ะไม่ไดใ้ชเ้พื่อหมุนเวยีนแบบเดมิอย่างเดยีว แต่จะต้องการ

เพือ่ปรบัปรงุระบบการดาํเนินงานตามวถิชีวีติใหมด่ว้ย ดงันัน้ จงึอยากใหส้ถาบนัการเงนิทีป่ลอ่ยสนิเชื่อหรอืใหเ้งนิทุนพจิารณาใน

สว่นน้ีดว้ยเชน่กนั 

 

Credit :    Institute of Hospitality 

สรปุโดย : ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู, CFP 

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

https://www.instituteofhospitality.org/how-will-hospitality-service-change-post-covid-19/

