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บทคัดย่อ
ธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็ นธุรกิจทีเ่ กิดจากความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการการรักษา การบาบัด
หรือการฟื้ นฟูโดยอาศัยธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นเครื่องมือ ซึ่งธุรกิจเชิงสุขภาพสามารถแปรรูปเป็ นสินค้า
บริโภคหรืออุปโภครวมถึงการบริการได้ โดยชุมชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมและวัตถุดบิ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ทงั ้ การผลิตสินค้าหรือการบริการ และ
ด้วยบริบทของชุมชนที่ยงั ขาดองค์ความรู้ ในการการบริหารจัดการธุรกิจ จึงทาให้ ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชน
สูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาให้ธุรกิจเชิงสุขภาพ เกิดศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้อย่าง
ยังยื
่ น การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพจึงมีกระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ทุนมนุษย์ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการด้านมาตรฐาน
และความปลอดภัย และการพัฒนาการบริหารจัดการด้านธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะทาให้ธุรกิจเชิงสุขภาพ
ของชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, ธุรกิจเชิงสุขภาพ, ชุมชนยังยื
่ น

ABSTRACT
Health business is the needs of consumers, who demand for natural therapy and rehabilitation.
The health business can be included consumer goods and services by regional communities in Thailand.



อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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There are nature resources and raw materials that can meet the needs of consumers for manufactures
and services. However the study found that some of them are lacking of knowledge in business
management of communities that impacted to the opportunity of their business development for
competitions and incomes. Therefore, There are four mainly processes to develop about health business
management by communities until strengthened, viz: Human managing development product and
innovation managing development, the standards and safety management also managing the natural
resources and environment. These health business developments will achieve then community would be
sustainable development.
Keywords: Management, Health Business, Sustainable Community.

บทนา
การดาเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์หน่ วยงานหรือองค์การทางธุรกิจต่างต้องเร่งรีบในการปรับตัวเพื่อให้
การดาเนินธุรกิจของตนเองอยู่เหนือคู่แข่งขัน การปรับตัวของหน่ วยธุรกิจจึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก
เพราะธุรกิจเป็ น กระบวนการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุ ษย์ดว้ ยการผลิต การแลกเปลีย่ น ซือ้
ขายสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะแสวงหากาไรจากการประกอบธุรกิจนัน้ ๆ1 หน่ วยธุรกิจจึงต้องผลักดัน
ตนเองให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงภายใต้สภาวะแวดล้อ มต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงที่อ งค์ก ารได้ร ับ
ผลกระทบอยู่นัน้ ทัง้ ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอก และภายในองค์การเป็ นการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมือง การเปลีย่ นแปลงด้านรสนิยมของบุคคล ด้านกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 2
ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุม ชนจึงต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลง ตามสภาวการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับสังคมในยุคปั จจุบนั
ชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยของสัง คมที่มีก ารรวมกลุ่ ม ของประชาชนอยู่พ้ืน ที่ห รือ มีอ านาเขตใกล้ห รือ ติด กัน
วิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจได้เข้ามาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนเกิดรายได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี หลายชุมชนใน
ประเทศไทยจึงมีธุรกิจชุมชนขึน้ ซึง่ ธุรกิจชุมชนเป็ นแนวคิดทีม่ ุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือกระทาการผลิต
สินค้าโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยหลักคิดสาคัญทีว่ ่า ความหลากหลาย
ของผลผลิตในชุมชน ทัง้ ในด้านการบริโภค แบบพึง่ พาตนเอง การเก็บหรือถนอมอาหารไว้กนิ ในครอบครัวและใน
ชุมชนจะช่วยลดรายจ่ายให้ครอบครัว และสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้ตนเองได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะเป็ นฐานการ
สร้าง สังคม สุขภาพอนามัยทีด่ ี มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ดา้ นกาไรสูงสุดเช่นทีน่ กั ธุรกิจกระทากันในปั จจุบนั
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โดยเอาเปรียบผูบ้ ริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างธุรกิจชุมชนจึงตัง้ อยู่บนกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ 3 ปั จจุบนั ธุรกิจ
เกีย่ วกับสุขภาพกลายเป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากร้อยละ 10 ของคนไทยอายุยนื ขึน้ แต่มพี ฤติกรรมด้านสุขภาพแย่
ลง ขาดการออกกาลังกาย กินอาหารเกินความจาเป็ น สิง่ แวดล้อมแย่ลง มลพิษก็มากขึน้ ซึ่งจัดเป็ นพฤติกรรมที่
บันทอนสุ
่
ขภาพมาก ทาให้คนไทยทีม่ อี ายุมากขึน้ เริม่ มีปัญหาด้านสุขภาพ กลายเป็ นผูส้ งู อายุทม่ี รี ่างกายอ่อนแอ
อนาคตคนไทยจะเผชิญ กับ ปั ญ หาการดู แ ลผู้ สู ง อายุ เพราะผู้ สู ง อายุ ท่ีมีสุ ข ภาพไม่ ดีต้ อ งพึ่ง พาลู ก หลาน
มากขึน้ ซึง่ การดูแลผูส้ งู อายุกใ็ ช้เงินจานวนมาก หากลูกหลานคิดจะใช้บริการสถานพักฟื้ นคนชรา ก็ต้องเลือกให้ดี
เนื่องจากสถานพักฟื้ นคนชราเหล่านี้จะมีทงั ้ ทีม่ คี ุณภาพและไม่มคี ุณภาพ 4 ด้วยผลกระทบดังกล่าวจึงเป็ นโอกาสที่
ทาให้ชุมชนได้หนั มาใช้ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าและสามารถนามาสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ ธุรกิจชุมชนเชิงสุขภาพจึงมี
ความหลากหลายในพื้นที่ชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ท่มี ีทรัพยากรหรือวัตถุ ดบิ จานวนมากทัง้ พืช
สมุนไพร ภูมอิ ากาศ รวมถึงลักษณะ ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่เอือ้ อานวย ซึ่งจะสามารถทาให้
ผูใ้ ช้บริการมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ไี ด้ แต่อย่างไรก็ตามพืน้ ฐานของประชาชนในชุมชนนัน้ ยังขาดหลักการ
บริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพที่ดี ทาให้ผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจึง
ยังไม่เป็ นทีย่ อมรับเท่าทีค่ วร ทาให้ผใู้ ช้บริการขาดความเชื่อมัน่ ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ธุรกิจชุมชน
ด้านสุขภาพจึงเสียโอกาสในการยกระดับความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภค และเสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในพืน้ ที่
ดังนัน้ การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพในชุมชน จะเป็ นแนวทางที่จะทาให้ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
สามารถ นาหลักการต่างๆ ไปบูรณาการและเกิดการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดจุดแข็งและโอกาสทางธุรกิจ
ชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ให้ดขี น้ึ โดยใช้กลไก
การพัฒนาการบริหารจัดการ โดยมีเนื้อหาตามลาดับดังนี้
ความหมายของการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ
การพัฒนาและการบริหารจัดการ เป็ นกระบวนการทีจ่ ะทาให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจสุขภาพของชุมชนได้มี
แนวทางการดาเนินงานทีม่ คี วามชัดเจนในการบริหารจัดการธุรกิจและครอบคลุม ซึง่ ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีความ
เข้าใจถึงความหมายของการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการเพื่อเป็ นการวางกรอบกระบวนการการบริหาร
จัดการธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทีด่ าเนินการอย่างเป็ นระบบภายในองค์การ โดย
บุคลากรทุกระดับในองค์การมีการวางแผนล่วงหน้า และมีเป้ าหมายความสาเร็จร่ วมกัน เพื่อให้องค์การสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน และมีคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ี ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา 5 นอกจากนี้
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ยังมีนัก วิชาการได้กล่ าวถึงการพัฒนาองค์ ก ารเป็ น วิธีก ารที่จะเป็ นระบบในการสร้า งการเปลี่ยนแปลง โดยมี
เป้ าหมายสาคัญคือ เป้ าหมายกระบวนการมุง้ เน้นการพัฒนากระบวนการในการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เช่น
การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา และการจัดการความขัดแย้งระหว่างสมาชิก และเป้ าหมายด้าน
ผลลัพธ์รวม เป็ นการให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั งิ านขององค์การ โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของ
องค์การให้สามารถดาเนินงานภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสม6
อย่างไรก็ตามจากความหมายของการพัฒนาองค์การของนักวิชาการทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นนัน้ ผูเ้ ขียนได้
สรุปความหมายของการพัฒนา หมายถึง กระบวนการในการเปลีย่ นแปลงการดาเนินการกิจกรรมทัวทั
่ ง้ องค์การ
โดยกาหนดแผนการดาเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มที กั ษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมทีต่ ่อเนื่อง และมีการประสานงานงานกันโดยอาศัย
ผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารเข้ามาช่วย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ7 สอดคล้องกับ วิลเลียมส์ ได้ให้ความหมาย
การบริหารจัดการคือ หน้าทีต่ ่างๆ ภายในองค์การทีม่ กี ารกาหนดเป้ าหมายและทิศทางโดยการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ8 และกริฟฟิ น ได้กล่าวว่าการบริหาร
จัดการเป็ นการปฏิบตั งิ านร่วมกันของบุคลากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดไว้
ซึ่งมีองค์ประกอบของทรัพยากรที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ คน เงิน วัตถุ ดบิ เครื่องจักร วิธกี าร และการบริหาร
จัดการ9
อย่างไรก็ตามจากความหมายของนักวิชาที่ได้กล่าวไว้แล้ว ผู้เขียนสามารถสรุปความหมายของการ
บริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การที่ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ และ
เป้ าหมายที่มคี วามชัดเชน โดยอาศัยกลไกทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนให้วตั ถุประสงค์ ภารกิจ และ
เป้ าหมายนัน้ ประสบความสาเร็จตามแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้
ธุรกิ จเชิ งสุขภาพ
การพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ เป็ นแหล่งผลิตหรือผลิตเป็ นสินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมายทีม่ คี วามต้องการด้านการรัก ษา การฟื้ นฟู หรือ
การดูแลสุขภาพ ในสภาวะทีต่ ลาดของความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมีจานวนมากยิง่ ขึน้ เพราะประเทศไทยก้าว
สู่การเป็ นประเทศที่มผี ู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประชาชนทัง้ ประเทศ ชุมชนจึงได้เกิดการพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเชิงสุขภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้
6
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ธุรกิจบริการสุขภาพ เป็ นหนึ่งในหลายธุรกิจทีม่ บี ทบาทและมีความสาคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซึง่ โดยทัวไปธุ
่ รกิจการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเ่ ป็ นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
(product of excellence) จะประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิ จผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมุนไพรไทย และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ ได้แก่ บริการนวดไทยและ สปาทีส่ ามารถนาทรัพยากรส่วนเกิน
ของภาคเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้ ก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่ นๆ เช่น อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมอาหาร10 จะเห็นได้ว่าการจาแนกของธุรกิจบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ชุมชนใน
หลายภูมภิ าคของประเทศไทยมีศกั ยภาพด้านวัตถุดบิ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็ นสินค้าและบริการในการตอบสนอง
ความต้องการให้กบั ผู้บริโภคได้เป็ นอย่างดี ยิง่ ถ้าหากชุมชนได้มอี งค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการและนาไป
ประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจเชิงสุขภาพในธุรกิจชุมชนของตนเองก็จะเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ชุมชนและประชาชนได้ใน
ระยะยาว
ดังนัน้ ธุรกิจเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจของชุมชนจึงต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันได้กบั คู่แข่งขันกับภาคเอกชนอื่น ๆ ได้ ซึง่ การบริหารจัดการของ
ธุรกิจเชิงสุขภาพจะเป็ นกลไกให้การดาเนินการไปสูค่ วามสาเร็จและเกิดความยังยื
่ น
การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิ จเชิ งสุขภาพ
การพัฒ นาองค์การและการบริหารจัด การของธุ ร กิจ เชิง สุข ภาพ ซึ่ง ผู้เขีย นได้เ รียบเรีย งและสรุ ป
ความหมายในหัวข้อก่อนหน้านี้ เพื่อเป็ นการให้ผอู้ ่านเกิดความเข้าใจถึงแนวทางการการพัฒนาและการบริหาร
จัดการรวมถึงหลักเกณฑ์ของธุรกิจเชิงสุขภาพ ทัง้ นี้การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพหัวข้อดังกล่าว
เป็ นการศึกษาของผู้เขียนที่ได้ลงพื้นที่สารวจแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและนามาปรับและเรียบเรียงกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักวิชาการ
การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพจึงเป็ นกระบวนการทีจ่ ะทาให้ผปู้ ระกอบการหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
สามารถนาหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของตนเองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ธุรกิจชุมชน
ทีด่ าเนินการเกีย่ วข้องกับธุรกิจเชิงสุขภาพก็สามารถทีจ่ ะนาหลักการดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการในธุรกิจ
ชุม ชนได้ เพื่อ ให้ชุ ม ชนและประชาชนในพื้น ที่ไ ด้ เ กิด รายได้มีเ ศรษฐกิจ ที่ดีแ ละเกิด ความยัง่ ยืน ซึ่ง หลัก การ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพมีดงั ต่อไปนี้
การพัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์
ทรัพยากรทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ดุ ในองค์การ คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นกลไก
ทีข่ บั เคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีอ่ งค์การได้ตงั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับวีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์
ได้กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกระบวนการให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และตาแหน่ งงาน เพื่อปฏิบตั งิ านให้กบั องค์การโดยคานึงถึงการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ มีกลไกทีม่ สี มรรถนะในการวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือกคนเก่ง คนดี และ
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การธารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี คี ุณค่าที่สุดในองค์การ 11 การขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์การเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ผบู้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จจึงต้องมีการบูรณาการ
ให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานที่เกิดเป็ นรูปธรรม 12 อย่างไรก็ตามนอกจากความสาคัญของทรัพยากรมนุ ษ ย์
ดังกล่าว การบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพในชุมชนจะต้องให้เกิดการพัฒ นาทุนมนุ ษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าหรือการบริการในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าหรือผูม้ าใช้บริการ โดยการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ดงั นี้
1. การพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ประกอบธุรกิจเชิงสุขภาพจะต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ จากแหล่ง
ความรูต้ ่างๆ เนื่องด้วยการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมโลกในปั จจุบนั ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ทา
ให้ความรูเ้ ดิมของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการในธุรกิจเชิงสุขภาพอาจมีความล้าหลังถ้าหากบุคลากรของ
ธุรกิจไม่แสวงหาความรูใ้ หม่กอ็ าจจะทาให้การดาเนินการในองค์การเกิดความล้มเหลวได้และไม่ทนั ต่อสภาพการ
เปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั และอนาคต
2. การพัฒนาทักษะ ความชานาญ และความสามารถ บุคลากรของธุรกิจเชิงสุขภาพต้องเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะ
และความชานาญในการปฏิบตั งิ าน เพราะทักษะและความสามารถของบุคลากรจะทาให้ลูกค้าหรือผูร้ บั บริการเกิด
ความต้องการซือ้ เมื่อบุคลากรมีท ักษะและความชานาญในงานของตนเองแล้วย่อมจะทาให้ลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดและกลับมาซือ้ ซ้า ดังนัน้ การพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรจึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ นอกจากนี้แล้วบุคลากรจะต้องมีทกั ษะด้าน
ความสามารถในการเป็ นนักมนุ ษยสัมพันธ์เพื่อลดความตึงเครียดให้กบั ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ เช่น บุคลากร
บริการสุขภาพด้านนวดแผนไทย แผนโบราณ หรือสปา บุคลากรต้องเป็ นมนุ ษยสัมพันธ์สร้างความเป็ นกันเอง
ระหว่างบุคลากรและลูกค้าเพื่อให้ลกู ค้ามีความรูส้ กึ ผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจ
3. การพัฒนาแนวคิดในการสร้างการเปลีย่ นแปลง บุคลากรด้านธุรกิจเชิงสุขภาพต้องการเกิดการพัฒนา
ทางด้านแนวคิดให้เป็ นบุคลกรยุคใหม่ตามสภาพการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงของสังคมโลก บุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ
ต้องเกิดการเรียนรู้การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การ และสามารถ
สร้างแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดสิง่ ใหม่อยู่เสมอ ไม่ยดึ ติดกับการดาเนินงานแบบเก่า ซึง่ การพัฒนาแนวคิด
ในการสร้างการเปลีย่ นแปลงของบุคลากรและธุรกิจจะทาให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การทีด่ ขี น้ึ
4. การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน จากองค์ประกอบต่าง ๆ ทีผ่ เู้ ขียนได้แล้วไว้ขา้ งต้นแล้ว บุคลากรที่
ได้รบั การเรียนรูจ้ ากองค์ความรูต้ ่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสิง่ ใหม่ และมีทกั ษะและความชานาญในการปฏิบตั งิ านได้ดแี ล้ว และ
เป็ นผู้ทม่ี แี นวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง บุคลากรธุรกิจเชิงสุขภาพต้องนาองค์ประกอบที่ได้ก ล่าวมานามา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจังในธุรกิจของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพราะจะทาให้ธุรกิจชุมชนเกิดจุด
แข็งและเกิดรายได้อย่างยังยื
่ น
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ซง่ึ ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ
ความชานาญและความสามารถ การพัฒนาแนวคิดในการสร้างการเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของธุรกิจเชิงสุขภาพจะเป็ นการเน้นทีต่ วั บุคคลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
11
12

วีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์ , การบริ หารทรัพยากรมนุษย์, (เชียงใหม่: สานักพิมพ์ ประภาวีการพิมพ์, 2559) หน้า 3
Certo Samuel, Modern Management. New Jersey: Prentice-Hall.
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ในทุกด้าน และเพิม่ ช่องทางในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้ บุคลากรของธุรกิจเชิงสุขภาพจึงต้ องเป็ น
ผูท้ เ่ี กิดการเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาการบริหารจัดการผลิ ตภัณฑ์และนวัตกรรม
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน หน่ วยธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวอยู่
เสมอ เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ของการเปลีย่ นแปลงได้ รวมถึงรสนิยมใหม่ๆ ของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการที่
มีความต้องการในการซื้อแตกต่ างกันไป การปรับรูปลัก ษณ์ ของสิน ค้า หรือ การให้บริการจึง เป็ นสิ่งที่จ ะสร้า ง
ศักยภาพให้กบั องค์การได้ ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจึงได้มีความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมได้ดงั นี้
1. การประดิษฐ์ เป็ นกระบวนการนวัตกรรมทีม่ คี วามคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยให้องค์การให้ประสบความสาเร็จ
ได้มากขึน้ กระบวนการนวัตกรรมเริม่ ต้นด้วยการกาหนดของแนวคิดใหม่ เป็ นแนวความคิดทีม่ คี วามสร้างสรรค์ต่อ
องค์การ เช่น แนวคิดกับเทคโนโลยี แนวคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการและความคิดด้านการ
จัดการ
2. การพัฒนา เป็ นกระบวนการนวัตกรรมที่ทาให้เกิดการปฏิบตั ติ ามความคิดใหม่ ๆ หลังจากที่ได้เกิด
จากขัน้ ตอนที่ 1 แนวคิดนัน้ ต้องนาไปพัฒนาหรือทาประโยชน์ เพื่อการเสริมสร้างความสาเร็จให้กบั องค์การ
3. การเผยแพร่ เป็ นกระบวนการทาให้ความคิดใหม่ถูกใช้โดยผูใ้ ช้คนสุดท้ายหรือลูกค้า ในกระบวนการ
นี้ นวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้หลังจากขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 ซึง่ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และ
ความมีคุณค่าให้กบั องค์การ
4. การรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถูกกาหนดให้เป็ นขัน้ ตอนของ
กระบวนการนวัตกรรมทีเ่ ป็ นการสร้างสิง่ ประดิษฐ์เป็ นการถาวรให้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
5. การตรวจสอบ เป็ นกระบวนการของนวัตกรรมที่ค วรมีก ารดาเนินการใหม่และมีการติดตามเพื่อ
ตรวจสอบว่าเมื่อใดมีความคิดทีค่ วรจะปรับปรุงหรือยกเลิก การจัดการดาเนินการตรวจสอบความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้
แน่ ใ จว่ า การเพิ่ม ขึ้น ของความสาเร็จ ขององค์ก ารเกิด จากความคิด นัน้ ยัง คงเกิด ขึ้น ได้ ตราบเท่ า ที่ย ัง มีก าร
ดาเนินการเป็ นความคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสนับสนุนความสาเร็จขององค์การทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตข้างหน้า13
อย่างไรก็ตามกระบวนการนวัตกรรม ประกอบด้วย การประดิษฐ์ การพัฒนา การเผยแพร่ การรวมเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการตรวจสอบ จะเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทาให้ธุรกิจเกิดสิง่ ใหม่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชน จึงต้องปรับนวัตกรรมทัง้ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็ นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว
การพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานและความปลอดภัย
การดาเนินงานของธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชน ทัง้ การผลิตสินค้าและการบริการจะต้องได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ด้านการผลิตและการบริการ เพราะธุรกิจเชิง สุขภาพจะต้องมีความเกีย่ วข้องกับการรักษา บาบัด หรือ
การฟื้ นฟู ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ การดาเนินงานเพื่อให้สนิ ค้าหรือบริการได้รบั การรับรองมาตรฐานจึงเป็ นสิง่ ที่
13
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สาคัญและจาเป็ นอย่างมาก บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจเชิงสุขภาพจะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการผลิตสินค้ า
และบริการเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านข้อบังคับวิชาชีพ ระเบียบ กฎหมาย
และยังเป็ นการรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าและการบริการด้วย ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจึงต้องมีการ
บริการจัดการมาตรฐานและความปลอดภัย ดังนี้
1. มาตรฐานบุคลากร บุคลากรถือว่าเป็ นหัวใจของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่างๆ
ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจะต้องให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่างๆ มีความรูแ้ ละมีความสามารถในการผลิต
สินค้าหรือบริการเป็ นอย่างดี เพราะบุคลากรจะเป็ นบุคคลทีค่ วบคุมมาตรฐานการผลิตและการบริการ ดังนัน้ ธุรกิจ
เชิงสุขภาพของชุมชน จะต้องได้รบั ความรูใ้ นด้านต่างๆ เพื่อดาเนินงานในธุรกิจของตนเอง เช่น พนักงานนวดแผน
ไทยหรือแผนโบราณ จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมจากสถาบันทางการแพทย์หรือทีส่ ถาบันทีเ่ กี่ยวข้องและผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือในระดับสากล
2. มาตรฐานวัตถุดบิ และการบริการ การผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชน วัตถุดบิ ที่
นามาใช้เพื่อแปรสภาพให้เป็ นสินค้าและบริการนัน้ จะต้องเป็ นวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพมีประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชน จึงต้องให้ความสาคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบทีไ่ ด้กล่าวมา เพื่อนามาแปรสภาพให้เป็ น
สินค้าหรือบริการทีม่ คี ุณภาพตามหลักสากล
3. มาตรฐานสถานที่ ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจะต้องคานึงถึงสถานทีใ่ นการผลิตสินค้าและบริการทีม่ ี
ความเหมาะสม ถูกต้องตามลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ ในการผลิตและการ
บริการจึงเป็ นอีกปั จจัยทีท่ าให้ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจะต้องเป็ นทาเลทีม่ คี วามเหมาะสมกับประเภทหรือชนิด
ของการผลิตและการบริการ
4. มาตรฐานกระบวนการ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเป็ นส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากที่ธุรกิจเชิง
สุขภาพชุมชนจะต้องมีมาตรฐานของกระบวนการผลิตทัง้ ปั จจัยนาเข้า วัตถุดบิ วิธกี ารแปรสภาพ จนกลายเป็ น
สิน ค้า และบริก าร ส่วนผสม ปริม าณวัต ถุ ดิบ จึง เป็ น สิง่ สาคัญ ที่ท าให้ม าตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริก ารนัน้
เปลีย่ นแปลง การรักษากระบวนการผลิตให้มคี ุณภาพมาตรฐานจะทาให้เกิดความพึงพอของผูบ้ ริโภคได้
5. มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่บุคลากรได้ทาการผลิตสินค้าหรือบริการวัสดุหรือ
อุปกรณ์เหล่านัน้ จะต้องเป็ นวัสดุและอุปกรณ์ทม่ี คี ุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการและเป็ นไปตามข้อบังคับหรือ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ ริโภค ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจึงต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริโภคในการผลิตสินค้าและบริการ ซึง่ จะสามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคได้อกี ช่องทางหนึ่งด้วย
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการบริการจัดการมาตรฐานและความปลอดภัยที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรฐานบุคลากร มาตรฐานวัตถุดบิ และการบริการ มาตรฐานสถานที่ มาตรฐานกระบวนการ และ
มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์เป็ นเพียงแค่การรักษามาตรฐานโดยทัวไป
่ ซึ่งข้อบังคับและกฎหมายในการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคจะเป็ นเข็มทิศทีจ่ ะทาให้ผผู้ ลิตสินค้าและบริการเชิงสุขภาพสามารถนามาใช้ในธุรกิจของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึง่ ถ้าหากธุรกิจมีการกาหนดมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะ
สามารถสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคได้และยังสร้างความเชื่อมันของลู
่
กค้าในการกลับมาใช้สนิ ค้าและบริการ
ได้ในระยะยาวอีกด้วย
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การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นปั จจัยที่ทาให้ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนประสบความสาเร็จ
เนื่องด้วยธุรกิจเชิงสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด ซึง่ เรียกได้ว่าธุรกิจเชิง
สุขภาพของชุมชน กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นเรื่องเดียวกัน ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจึงต้องให้
ความสาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพื่อให้การดาเนิน
ของธุรกิจกับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมเกิดความยังยื
่ น
โดยนักวิชาการได้กล่าวว่า การจัดการธุรกิจอย่างยังยื
่ นจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดย
ทีก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจ และการลงทุนใหม่ในชานเมือง จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีท่ าลายธรรมชาติและ
ก่อให้เกิดการพัฒนายกมาตรฐานความเป็ นอยู่ของผูท้ อ่ี ยู่ในระดับล่างให้ดขี น้ึ อันจะก่อให้เกิดความเสมอภาคของ
สังคมในอนาคตและทาให้สภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างยังยื
่ น14 จะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจเชิงสุขภาพจะต้อง
ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นอย่างมาก เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ น
แหล่งวัตถุดบิ ทีผ่ ผู้ ลิตนามาผลิตเป็ นสินค้าและบริการให้กบั ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า ซึง่ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนี้ ผูเ้ ขียนได้ให้ขอ้ เสนอกับผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับการดาเนินการธุรกิจเชิงสุขภาพชุมชนไว้ดงั นี้
1. การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์เป็ นสิง่ ทีผ่ ู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจเชิงสุขภาพ
ชุมชนจะต้องให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรก ซึง่ การอนุ รกั ษ์จะเป็ นการรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นัน้ คงอยู่ซง่ึ ในปั จจุบนั กลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจเชิงสุขภาพต่างหันมาให้ความสนใจในการฟื้ นฟู บาบัด หรือรักษา
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ การอนุ รกั ษ์เพื่อให้คงสภาพของความเป็ น
ธรรมชาติจะทาให้ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการเกิดการยอมรับและเกิดความสนใจที่จะมาซื้อและใช้บริการ ถ้าหาก
ชุมชนไม่ให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอาจจะทาให้เกิดเพียงแค่ธุรกิจชุมชนได้
แต่ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างความยังยื
่ นในการดาเนินการทางธุรกิจได้เช่นกัน
2. การป้ องกั น และการฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม การป้ องกัน และการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชน เป็ นอีกแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ธรรมชาติทส่ี ญ
ู เสียความสมดุ ล
กลับมามีระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลายและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ถ้าหากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รบั
การป้ องกันและการฟื้ นฟูจะทาให้กลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจหันมาใช้บริการเพื่อเป็ นทีพ่ กั ร่างกายและจิตใจ และจะ
ส่งผลกระทบในเชิงบวกกับธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของธุรกิจเชิงสุขภาพในชุมชน เป็ น
สิง่ สาคัญและเป็ นเรื่องเดียวกันระหว่างธุรกิจและธรรมชาติ ลูกค้าอาจจะมาซือ้ สินค้าและไม่กลับมาซือ้ ซ้าถ้าธุรกิจ
เชิงสุขภาพชุมชนไม่มกี ารบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ด้ ดังนัน้
การบริหารจัดการในด้านนี้ธุรกิจเชิงสุขภาพชุมชนจะต้องตระหนักและเร่งรีบในการดาเนินการให้เป็ นผลสาเร็จเพื่อ
เป็ นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นกลไกสาคัญ
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จะเห็นได้ว่าจากกระบวนการในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพนัน้ เป็ นกระบวนการที่
ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนต่ างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกับองค์การของตนเองได้ ซึ่ง
กระบวนการทีผ่ เู้ ขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร หนังสือ ตารา และประสบการณ์ลงพืน้ ทีว่ จิ ยั ในท้องถิน่ ทาให้ทราบ
ได้ว่ากระบวนการในการพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนจะประสบความสาเร็จได้ถ้ามีกระบวนการในการ
ดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงสรุปกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพตามภาพที่
1.1 ดังนี้
ภาพประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ ทุนมนุษย์

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

การพัฒนา
การบริหารจัดการ
ธุรกิ จเชิ งสุขภาพ

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ ผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ มาตรฐานและ
ความปลอดภัย

สรุป
การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชน เป็ นการพัฒนากระบวนการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การทีไ่ ด้กาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ และเป้ าหมายทีม่ คี วามชัดเชน โดยอาศัยกลไกทางการบริหาร
จัดการในการขับเคลื่อนให้วตั ถุ ประสงค์ ภารกิจ และเป้ าหมายนัน้ ประสบความสาเร็จตามแผนที่ได้กาหนดไว้
เพื่อ ให้ผู้ท่ีเ กี่ย วข้องกับ ธุร กิจ เชิง สุขภาพในชุ ม ชนได้นาหลักการไปปรับประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด มี
ศักยภาพในการสร้างจุดแข็ง ศักยภาพทางด้านการแข่งขันก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นและกระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในท้องถิน่ ได้อย่างยังยื
่ น
การบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชน เป็ นการตระหนักถึงความยังยื
่ นของการบริหารจัดการ
ธุรกิจเชิงสุขภาพของชุมชนในประเทศไทย เพราะธุรกิจชุมชนเชิงสุขภาพได้ขยายตัวอย่า งรวดเร็วและเกิดความ
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ต้องการในระดับสูงของกลุ่มลูกค้า ทีม่ คี วามต้องการตอบสนองของตนเองโดยการรักษา การบาบัด หรือการฟื้ นฟู
ร่างกายและจิตใจโดยอาศัยธรรมชาติเป็ นเครื่องมือ และยังสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพราะธุรกิจเชิงสุขภาพ
จะสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลายหรือ มีความรู้สกึ ที่ดขี ้นึ ได้ แต่ ปัจจุบนั บุคลากรที่ประกอบธุรกิจเชิง
สุขภาพในชุมชนยังขาดองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการธุรกิจ จึงทาให้ชุมชนทีม่ แี หล่งทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมรวมถึงวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพต้องสูญเสียโอกาสไปเพราะไม่สามารถดาเนินการหรือบริหารจัดก าร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง บทความนี้จงึ เป็ นบทความทีผ่ อู้ ่านสามารถนากระบวนการไปปรับกับธุรกิจของชุมชน
ของตนเองเพื่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันได้โดยกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ
ประกอบด้ว ย การพัฒ นาการบริห ารจัด การด้า นทุ น มนุ ษ ย์ก ารพัฒ นาการบริห ารจัด การด้า นผลิต ภัณฑ์แ ละ
นวัตกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการด้านมาตรฐานและความปลอดภัย และการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยทีก่ ล่าวมานัน้ หากชุมชนได้นาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ย่อมจะทาให้ชุมชนได้
เกิดผลกระทบในเชิงบวกและเกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยังยื
่ น
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