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Abstract 

  This research aimed to: 1) analyze the data on strengths, weaknesses, opportunities,

and threats of tourism in the upper northern region under the crisis of the Covid-19 outbreak

and 2) suggest adaptation strategies of the tourism in the upper northern region under

the Covid-19 outbreak through the TOWS Matrix process. The structured interview form is used for 

in-depth interviews with people involved in tourism. SWOT analysis used in data analysis that 

can be further developed in the adaptation strategy of the tourism sector under the Covid-19 

outbreak. The research found that strategies which should be proactively implemented are 

tourism promotion of cultural and natural strengths and proactive marketing. Strategies with 

opportunities but need to improve the weaknesses are using information technology to develop 

tourism innovations, developing entrepreneurs and tourism staff’s potential, and encouraging 

people in the community to participate and benefit from tourism. Preventive strategies include 

building confidence for tourists, and communicate the northern tourism image that is still 

a quality and safe tourist attraction. Strategies which need to overcome the weaknesses and 

avoid the threats are the development of new normal tourism in Upper Northern Thailand, 

sustainable linking tourism development, and creating a network of tourism cooperation from 

all sectors.
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บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ	1)	วิเคราะห์ข้อมลูจดุแข็ง	จดุอ่อน	โอกาส	และอปุสรรคด้านการท่องเทีย่ว

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดของโควิด-19	และ	2)	เสนอแนะกลยุทธ์การปรับตัวของ

ภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19	ผ่านกระบวนการ	TOWS	Matrix

ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เก่ียวข้อง	 วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิเคราะห	์

SWOT	 ด้านการท่องเที่ยวทั้งในทางกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ซึ่งน�าไปต่อยอดในการก�าหนดกลยุทธ์การ

ปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19	ผลการศึกษา	พบว่า	กลยุทธ์ที่ควรด�าเนิน

การเชิงรุก	ได้แก่	การส่งเสริมการท่องเที่ยวบนจุดแข็งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ	และการท�าการตลาดเชิงรุก

กลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่สามารถใช้โอกาสได้	 ได้แก่	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว	 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	

และการส่งเสริมคนในชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว	 กลยุทธ์เชิงป้องกัน	 ได้แก่	

การสร้างความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยว	 และการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่ยังคง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัย	 และกลยุทธ์ที่ต้องหาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค

ได้แก่	 การพัฒนาความปรกติใหม่ของการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	 การพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยง

อย่างยั่งยืน	และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การท่องเที่ยว	การปรับตัวด้านการท่องเที่ยว	การระบาด	โควิด-19	
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บทน�า

	 การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมหลกัทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	เป็นกลไกทีช่่วยขับเคลือ่น

ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของประเทศ	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของ

เงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ	 สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซาจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19	 ท�าให้

ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี	พ.ศ.	2563	เผชิญกับปัญหาในหลายด้าน	ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งมี

ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดคร้ังนี้	 การท่องเที่ยวและบริการ

จึงถือว่าเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นอันดับต้น	ๆ	(มหาวิทยาลัยศรีปทุม,	2563)	

ตารางที่ 1	จ�านวนนักท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนา	ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน	2563

จังหวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เชียงใหม่ 1,047,546 696,035 411,040 2,113 12,212 153,646

เชียงราย 436,005 262,505 175,695 3,523 10,929 69,652

ล�าพูน 110,487 84,386 36,131 408 2,633 19,763

ล�าปาง 112,377 87,287 46,181 1,493 3,720 16,496

พะเยา 80,242 56,012 24,203 10 2,335 10,785

รวม 1,786,657 1,186,225 693,250 7,547 31,829 270,342

:	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(2563)	

	 ดงัแสดงในตารางที	่1	จะเห็นได้ว่า	เร่ิมตัง้แต่ช่วงต้นปี	พ.ศ.	2563	ภาคเหนอืตอนบนในพ้ืนทีอ่ารยธรรม

ล้านนามีนักท่องเที่ยวรวมจ�านวน	1,706,415	คน	ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน

จ�านวนมาก	แต่ลดลงในระดับหนึ่ง	ทั้งนี้	ตั้งแต่เดือนมีนาคม	เป็นต้นมา	ประเทศไทยเริ่มมีการแพร่รระบาดของ

โควิด-19	 อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเร่ิมลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่มีจ�านวน

ลดลงเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน	และจากสถานการณ์ดังกล่าว	ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

ตอนบนต่างต้องแบกรับภาระอย่างหนักจากการถูกยกเลิกการจอง	น�าไปสู่ความจ�าเป็นที่ต้องให้พนักงานหยุดพัก

งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 ถูกเลิกจ้าง	 บางแห่งได้รับผลกระทบจนต้องเลิกกิจการในที่สุด	 เนื่องจากนักท่องเที่ยว

ทั่วโลกต่างต้องชะลอและหยุดการเดินทาง	 นักวิชาการหลากหลายสาขาต่างคาดการณ์ว่า	 ธุรกิจการท่องเที่ยว

และบริการจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	พ.ศ.	2563	แต่หากการแพร่ระบาด

ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง	 เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอาจฟื ้นตัวในช่วงปลายปี	 พ.ศ.	 2564	 (แนวทางฟื ้นฟู

“การท่องเที่ยว”	 หลังวิกฤติิโควิด-19,	 2563)	 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็น

ความหวังในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศที่จะช่วยแก้ไขปัญหา

ด้านการสร้างงาน	 การเสริมสภาพคล่อง	 และการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ	
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	 การปรับตวักับความเสีย่งในรูปแบบต่าง	ๆ 	แนวทางการด�าเนนิชีวิตในช่วงเกิดวิกฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	มคีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่ง	เพื่อให้สามารถกลับมาด�าเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว	ต้องมีความพร้อมและสร้างทางออก

ในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ชีวิตวิถีใหม่	หรือความปกติใหม่	 (New	Normal)	 จึงเป็นแนวทางที่มีการน�า

มาปรับใช้ได้กับทกุภาคส่วน	(กระทรวงอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยั	และนวัตกรรม,	2563)	รวมทัง้การท่องเทีย่ว	

พฤติกรรมการท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่จะลดลง	 เกิดมาตรการการรักษาระยะห่าง	 เน้นความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว	 สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจะสามารถด�าเนินการต่อไปได้	 แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัด

ของมาตรการควบคุมโรค	 รวมถึงเทคโนโลยีจะถูกน�ามาใช้เพ่ือสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวมากข้ึน	

ทัง้นี	้ภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทยมวัีฒนธรรมล้านนาทีเ่ป็นภาพลกัษณ์ทีม่ศีกัยภาพเป็นทนุเดมิมเีอกลกัษณ์

ทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบสานความงดงามมาจนถึงปัจจุบัน	 เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว	

ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม	 ศิลปะ	 ธรรมชาติ	 กลุ ่มชาติพันธุ์	 วิถีชีวิต	 ความโดดเด่นด้านอาหารพ้ืนถ่ิน	

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ	 และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า	

รวมไปถึงศักยภาพด้านความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพกับนักท่องเที่ยว	 (กรวรรณ	 สังขกร	 และคณะ,	

2559;	 Kontogeorgopoulos	 &	 Chulikavit,	 2010;	 Trupp,	 2014;	 ศันสนีย์	 กระจ่างโฉม,	 อาชว์บารมี	

มณีตระกูลทอง,	 และเผชิญวาส	 ศรีชัย,	 2562)	 จึงถือได้ว่ามีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเดินทางภายหลังวิกฤติการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	 ดังที่	

Richards	(1995)	เคยได้สะท้อนถึงสิง่ดงึดดูใจในความเป็นเอกลกัษณ์ทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วต้องการไปเยีย่มเยอืน	

ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์	 สถาปัตยกรรม	 ส่ิงปลูกสร้างที่รวมถึงซากผักเมืองในอดีต	 ศิลปะ	 หัตถกรรม	 ประเพณี	

เทศกาล	ภาษาและวรรณกรรม	วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ	รวมไปถึงเสน่ห์ด้านดนตรีของแหล่งท่องเที่ยว

	 จากเหตุผลข้างต้น	 ท�าให้เห็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่	 การเปลี่ยนแปลงที่ภาคส่วนการท่องเที่ยวต้อง

เผชิญและหาแนวทางในการรับมือ	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 (สมยศ	 นาวีการ,	 2545)	 จึงควรมีการหาแนวทางรับมือและก�าหนดกลยุทธ์

ที่เหมาะสมในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว	 เพ่ือสร้างความสอดคล้องและช่วยให้

ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องมุง่ไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดยีวกัน	การศกึษาคร้ังนีจ้งึมุง่ศกึษากลยทุธ์การปรับตวัของ

ภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	 ภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดของโควิด-19	 เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์

การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติการระบาดโควิด-19	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่

เกีย่วข้องและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าใจถงึกลยุทธ์ด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน	การพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว	ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว	ผู้ประกอบการ	และ

บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

ภาคเหนือ	เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันและเกิดความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์

ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต	



5ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กรวรรณ สังขกร และ นิเวศน์ พูนสุขเจริญ

วัตถุประสงค์

	 1)	เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือ

ตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดของโควิด-19	

	 2)	เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์

การระบาดโควิด-19	ผ่านกระบวนการ	TOWS	Matrix

ทบทวนวรรณกรรม

	 “กลยุทธ์”	 (strategy)	 มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า	 Strategia	 ซ่ึงมีความหมายว่าศาสตร์และศิลป์

ในการบังคับบัญชากองทัพหรือความเป็นแม่ทัพ	 (Generalship)	 (Leslie	 &	 Lloyed,	 1995)	ผู้บริหารระดับสูง

เปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต้องท�าความเข้าใจสถานการณ์รวมถึงข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม	 จึงจะสามารถวางแผน

และน�ากองทัพเพื่อชัยชนะ	การแข่งขันในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ให้มีความแตกต่างกันไปในมิติต่าง	ๆ	

โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ไว้	นักทฤษฎีด้านยุทธการแห่งศตวรรธที่	19	Carl	Von	

Clausewitz	 ได้อธิบายไว้ว่า	 กลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการร่างแผนท�าศึกสงคราม	 ก�าหนดรูปแบบ

การต่อสู้	 ซ่ึงจะต้องหาวิธีการเข้ายึดสมรภูมิแต่ละแห่ง	 (ณัฏฐพันธ์	 เขจรนันทน์,	 2552)	 Kenneth	 (1971)	

ได้นิยามไว้ว่า	 เป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถสร้างข้ึนได้และเป็นส่ิงที่เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนต่อธุรกิจ	 Porter	 (1980)	

ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า	 เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปในการแข่งขันของธุรกิจ	ส่วน	Bruce	(1989)	ได้กล่าวไว้ว่า	

กลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ	 เพ่ือจัดท�าแผนปฏิบัติการที่สามารถน�าไปพัฒนา

ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถให้แก่ธุรกิจ	

	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (SWOT	 Analysis)	 เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ใช้ก�าหนดกลยุทธ์	 เป็น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรเพ่ือการก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม	 ประกอบด้วย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	ได้แก่	จุดแข็ง	(Strength)	และจุดอ่อน	(Weakness)	การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายนอก	ได้แก่	 โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก	 (Opportunity)	และข้อจ�ากัดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก	(Threat)	(เนตร์พัณณา	ยาวิราช,	2548)	และจากการวิเคราะห์	SWOT	สามารถเช่ือมโยงสูก่ระบวนการ	

TOWS	 Matrix	 ที่เป็นการช้ีให้มองเห็นกลยุทธ์ในแต่ละด้าน	 ได้แก่	 1)	 กลยุทธ์	 WT	 เป็นส่ิงบ่งช้ีว่าองค์กร

อาจต้องต่อสูเ้พ่ือความอยูร่อด	หรืออาจเลอืกปรับกระบวนการภายในบางอย่างเพ่ือป้องกันจดุอ่อนและหลกีเลีย่ง

ข้อจ�ากัด	 2)	 กลยุทธ์	 WO	 เป็นการท�าให้จุดอ่อนมีน้อยที่สุด	 และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสท่ีมีให้มากที่สุด

3)	กลยุทธ์	ST	เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งให้มากที่สุด	และท�าให้อุปสรรคมีน้อยที่สุด	และ	4)	กลยุทธ์	SO	

องค์กรสามารถแสวงหาประโยชน์จากทั้งจุดแข็งและโอกาสให้ได้มากที่สุด	 การก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย	 (สมยศ	 นาวีการ,	 2545)	 จะช่วยสร้างความสอดคล้องและ

ช่วยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน



6 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

	 ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งทั้งทางด้านธรรมชาติและด้าน

ศิลปวัฒนธรรม	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมี

อยู่ด้วยการปรับปรุง	 สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน	 ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมต่าง	 ๆ	 ถนน	 รถไฟ	 สนามบิน	

จุดบริการนักท่องเที่ยว	 โรงแรม	 ร้านค้า	 ฯลฯ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกกับนักท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรณีทรัพยากรธรรมชาติ	 โบราณวัตถุ	 โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีต่าง	 ๆ	 ให้มีความ

ยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต	 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 2556)	 ภาคเหนือของไทยหรือที่เรียกกันว่าเป็น

ดินแดนอารยธรรมล้านนาจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจุดขาย

ส�าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	

(COVID-19)	 ที่เร่ิมระบาดที่ประเทศจีนในช่วงเดือนมกราคมท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก	

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	 หลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ

โควิด-19	 (COVID-19)	 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก	 ได้มีการจ�ากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซ่ึงมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยต่างได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดคร้ังนี้	 ผู้ประกอบการต่างต้องแบกรับภาระอย่างหนัก	 เนื่องจากไม่มีรายรับเข้ามา

แต่ยังคงมีรายจ่ายที่สม�่าเสมอ	 ซ่ึงน�าไปสู่ความจ�าเป็นที่ผู ้ประกอบการจะต้องให้พนักงานหยุดพักงานโดย

ไม่ได้รับค่าจ้าง	 เลิกจ้าง	 และเลิกกิจการไปในที่สุด	 จากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็น	 “ภาวะวิกฤติ”	 ของ

การท่องเที่ยวภาคเหนือที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน

	 การจัดการภาวะวิกฤติ	 (Crisis	 management)	 เป็นกระบวนการที่องค์กรจัดการกับเหตุการณ์ที่

ไม่คาดคิดที่อาจคุกคามสู่ความอันตรายขององค์กรหรือผู้มีผลประโยชน์	(Bundy,	Pfarrer,	Short,	&	Coombs,	

2017)	 วิกฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นรอบโลกในปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า	 “วิกฤติ”	 ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว	

ประเทศต่าง	 ๆ	 มีการเช่ือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว	 วิกฤติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย	 แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว

มักมีผลกระทบที่รุนแรง	 (ชาตรี	 ปรีดาอนันทสุข,	 2559)	 ดังที่เศกสิน	 ศรีวัฒนานุกูลกิจ	 (2553)	 ได้กล่าวถึง

โรคระบาด	(Epidemic)	ไว้ว่า	สาเหตุของโรคระบาดมักเกิดจากอาหาร	น�้า	การขาดเครื่องอ�านวยความสะดวก

ทางการแพทย์	และพาหะของโรค	ยิ่งในพื้นที่ที่มีมาตรฐานสาธารณสุขต�่า	การแพร่กระจายของโรคมักมีมากขึ้น

การเตือนภัยจะเห็นชัดด้วยตนเองเมื่อมีจ�านวนผู ้ป่วยมากข้ึน	 และการแพร่กระจายของโรคจะเร็วมาก

โดยมาตรการรับมือกับปัญหา	 ต้องมีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันและรักษา	 มีระบบ

การติดตามการแพร่กระจายของโรค	 มีความพร้อมทันทีที่พบว่ามีโรคติดต่อ	 และควรให้ความรู้แก่ประชาชนใน

เรื่องโรคติดต่อ	โดยการจัดการนั้น	การที่ไม่มีระบบความพร้อมในด้านทรัพยากรในช่วงแรกของการแพร่กระจาย

ของโรคติดต่อจะส่งผลในระยะยาวของการดูแลโรคติดต่อ	 การดูแลเพ่ือป้องกันการกระจายของเช้ือโรคจ�าเป็น

ต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ	และการควบคุมโรคต้องอาศัยทั้งงบประมาณและบุคลากรจ�านวนมาก	และ

จากวิกฤติการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	ท�าให้มีการปรับการด�าเนินชีวิตที่เรียกกันว่า	“วิถีชีวิตใหม่”	(New	

Normal)	ซึ่งเป็นค�าที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19	ค�าว่า	“วิถีชีวิตใหม่”	นี้ถูกน�ามา

ใช้คร้ังแรกโดยบิลล์	 กรอส	 (Bill	 Gross)	 ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน	 ในขณะนั้นเป็น
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การใช้เพื่ออธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกภายหลังการเกิดวิกฤติิเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์	(Hamburger	Crisis)

ในสหรัฐอเมริกา	 ช่วงระหว่างปี	 พ.ศ.	 2550-2552	 (กรมสุขภาพจิต,	 2563)	 ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก	 วิกฤติคร้ังนั้นถือว่าเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าคร้ังใหญ่	 (Great	

Depression)	หลังสงครามโลกครั้งที่	1	(คมปทิต	สกุลหวง,	2561)	โดยสาเหตุที่ต้องใช้ค�าวิถีชีวิตใหม่	เนื่องจาก

เดิมทีวิกฤติิเศรษฐกิจจะเป็นวงจรเดิมที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว	 คือ	 การเติบโต	 มีปัจจัยท�าให้เกิดวิกฤติ	 และ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 ส่ิงเหล่านี้ถือเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจนเรียกได้ว่าเป็นเร่ืองปกติ	 (Normal)	 แต่ภายหลังจาก

การเกิดวิกฤติิแฮมเบอร์เกอร์	 หลายคนมองว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดีเหมือนเดิม	 ค�าว่า	

“New	 Normal”	 จึงถูกน�ามาใช้เพ่ือพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและคาดว่าจะไม่กลับมาเติบโต

ในระดับเดิมได้อีกต่อไป	 และค�านี้ได้ถูกน�าไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์โควิด-19	 ในด้านการพัฒนาประเทศ

และเศรษฐกิจ	 การระบาดของโควิด-19	 ถือปรากฏการณ์ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล	 ถือเป็น

ความท้าทายระดับโลก	 เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกัน	 และข้อจ�ากัดทางการแพทย์	 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะส้ัน	 และหลายพฤติกรรมจะคงอยู่ถาวรจนกลายเป็นเร่ืองปกติ	 (กรมสุขภาพจิต,	

2563;	Gossling,	Scottd,	&	Hallf,	2020)	

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านพื้นที่

	 พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนในการวิจัยคร้ังนี้	 หมายถึง	 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา	 ซ่ึง

ประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงราย	จังหวัดล�าปาง	จังหวัดล�าพูน	จังหวัดพะเยา	

เนื่องจากเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศัยกภาพ	 1	 ใน	 8	 กลุ่มคลัสเตอร์ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2555-2559	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	 โดดเด่น	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว	 รายได้จาก

การท่องเที่ยว	 และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่ดี	 สามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ

เชื่อมโยงระหว่างกัน	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2558)	

 ขอบเขตเนื้อหา

	 ข้อมูลผลกระทบเชิงคุณภาพ	ทั้งด้านศักยภาพ	ข้อด้อยหรือจุดอ่อน	โอกาสในการพัฒนา	และข้อจ�ากัด

ของการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	 ในทางกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19	 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านพ้ืนที่	 วัฒนธรรม	 วิถีการด�ารงชีวิต	 การประกอบการ	 บุคลากร

ทางการท่องเที่ยว	การประชาสัมพันธ์	สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่	นโยบายของภาครัฐ	รวมถึงพฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยว
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

 วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์

จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกแง่มุม	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์นั้น	 ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2553)	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	 จ�านวน	 30	 คน	 ประกอบด้วย

ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว	 ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและที่ได้รับ

ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว	ได้แก่	ผูป้ระกอบการร้านอาหาร	ผูป้ระกอบการด้านทีพ่กั	ผูป้ระกอบการรถเช่า	บริษัท

ทวัร์	ผูป้ระกอบการด้านสขุภาพและความงาม	ผูป้ระกอบการร้านขายของทีร่ะลกึ	และบคุลากรทางการท่องเทีย่ว	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview)	 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

มีการก�าหนดโครงสร้างของข้อค�าถามต่าง	 ๆ	 ไว้ล่วงหน้า	 ผู้สัมภาษณ์ได้สอบถามโดยใช้ข้อค�าถามเดียวกันตาม

แบบสัมภาษณ์	 แล้วจดบันทึกค�าตอบทั้งหมด	 โดยแบบสัมภาษณ์มีข้อค�าถาม	 ได้แก่	 สถานการณ์การท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่	 การด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	 การรับรับรู้ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	 ผลกระทบที่ได้รับจาก

การระบาดของโควิด-19	 ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของภาคเหนือ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1)	การวิจัยจากเอกสาร	 การศึกษาคร้ังนี้	 ผู ้วิจัยได้มีการส�ารวจ	 ทบทวนสถานการณ์จากเอกสาร

บทความวิจัย	ข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์	เอกสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

	 2)	การวิจัยภาคสนาม	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวใน

ภาคเหนือตอนบน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ	 SWOT	 Analysis	 ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง	

(Strengths)	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	 (Opportunities)	 และข้อจ�ากัด	 (Threats)	 ของการท่องเที่ยวใน

ภาคเหนือตอนบน	ทั้งในเชิงกายภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งจะน�าไปต่อยอดในการก�าหนดกลยุทธ์การปรับตัว

ของภาคการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19	 ในภาคเหนือตอนบน	 ผ่านกระบวนการ	 TOWS	

Matrix 
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ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กรวรรณ สังขกร และ นิเวศน์ พูนสุขเจริญ

ผลการวิจัย

 1) สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ ผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโควิด-19 

	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	 พบว่า	 สถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือในปัจจุบันซบเซาลงเป็นอย่างมาก

ผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของนักท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาต	ิ

ท�าให้บางแห่งต้องปิดกิจการ	 โดยเฉพาะกิจการที่มีขนาดเล็ก	 เงินทุนไม่มากนัก	 ขาดสภาพคล่องระยะเวลานาน	

การด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	 นอกจากต้องดูแลตัวเองเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19	 ยังต้องหาแนวทาง

ในการลดต้นทุน	 บางแห่งอาจต้องลดมาตรฐานการให้บริการเพ่ือประคองธุรกิจให้คงอยู่ได้นานที่สุด	 สถานที่

ท่องเที่ยวและสถานประกอบการบางแห่งเร่ิมทรุดโทรม	 เนื่องจากต้องหยุดด�าเนินการในระยะเวลาหนึ่ง

ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในองค์กรได้	 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อให้

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	 เช่น	 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้เปลี่ยนไปเป็นการท�าซาลาเปา

และติ่มซ�าขายในช่วงที่ต้องปิดร้านตามมาตรการของรัฐ	ผู้ประกอบการรถเช่าได้เปลี่ยนไปท�าอาชีพขับรถส่งของ	

ผู้ประกอบการรถตู้ได้เปลี่ยนไปขับรถส่งน�้า	เป็นต้น

	 ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว	 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ติดตามรับรู้ข่าวสารต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องจากสื่อออนไลน์และโทรทัศน์	 โดยเฉพาะการติดตามจ�านวนผู้ติดเช้ือใน

แต่ละวัน	 และการแพร่กระจายในจังหวัดอื่น	 ๆ	 และการแพร่กระจายในต่างประเทศ	 ซ่ึงต่างมีความหวังว่า

การท่องเที่ยวจะกลับมาอีกคร้ัง	 จากจุดแข็งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็นทุนเดิมของการท่องเที่ยว

ภาคเหนือตอนบน	 วัฒนธรรมล้านนา	 วิถีชีวิตที่เรียบง่าย	 เอกลักษณ์การให้บริการของคนในพ้ืนที่ยังคงเป็น

ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ	 การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย	 รวมถึงความพร้อมในการให้บริการ

ด้านการแพทย์และการบริการเพ่ือสุขภาพ	 อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว	

และกลับมาท่องเที่ยวในภาคเหนืออีกครั้ง

	 ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว	 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19	 ได้แก่	 ต้องท�างานที่บ้าน	 (Work	 From	Home)	 ตามมาตรการของรัฐ	

งดการจัดงานกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนกลุ่มใหญ่	 ยกเลิกและเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวออกไปก่อน

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศ	 สถานท่ีสาธารณะหลายแห่งปิดให้บริการ	 ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ

สนามกีฬา	สวนสุขภาพ	ร้านอาหาร	ร้านเครื่องดื่ม	ธุรกิจเสริมความงาม	ร้านนวด	สปาต่างปิดให้บริการในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง	 รวมไปถึงสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน	 พนักงานถูกลดเงินเดือน	 ลดวันท�างาน	

สินค้าในการด�ารงชีวิตประจ�าวันราคาแพงข้ึน	 มีการกักตุนอาหารและสินค้า	 งานส�าคัญที่เคยจัดตามวิถีชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นงานศพ	งานแต่งงาน	งานบวช	งานขึ้นบ้านใหม่	ถูกปรับให้มีขนาดเล็กลงหรือเลื่อนออกไป	รวมถึง

ไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ	 ได้แก่	 หาแนวทางช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ	 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการน�าเสนอสินค้าและ

บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม	 เพ่ือดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

ให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูธุรกิจด้านการท่องที่ยว	 โดยเฉพาะในระดับชุมชน	 ให้ความรู้ด้านท่องเที่ยวภายใต้

วิถีปกติใหม่	 (New	 Normal)	 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยว	และที่ส�าคัญ	คือ	ควรหาแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ตัดสินใจเลือกที่จะมาท่องเที่ยวภาคเหนืออีกครั้ง

 2) การประเมินผลกระทบผ่านแบบจ�าลอง SWOT Analysis 

	 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่ด�าเนินการเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องด้านการ

ท่องเที่ยว	 และมีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแบบจ�าลอง	 SWOT	 Analysis	 ในการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ

ทั้งในเชิงกายภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคมจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	เช่น	ผลกระทบด้าน

พื้นที่	วัฒนธรรม	วิถีการด�ารงชีวิต	การประกอบการ	บุคลากรทางการท่องเที่ยว	การประชาสัมพันธ์	สถานการณ์

การท่องเที่ยวในพื้นที่	 นโยบายของภาครัฐ	 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จุดแข็ง	(Strengths)	จุดอ่อน	(Weakness)	โอกาส	(Opportunities)	และข้อจ�ากัด	(Threats)	ด้านการท่องเที่ยว

ภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มีรายละเอียดดังตารางที่	2	และ	3

ตารางที่ 2	ผลการประเมินจุดแข็ง	 (Strengths)	 และจุดอ่อน	 (Weakness)	 ของการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์

	 โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)

S1 ภาคเหนือตอนบนเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย

ของแหล่งท่องเที่ยว	ทั้งวัฒนธรรม	ธรรมชาต	ิ

วิถีชีวิต	สถานที่ทางประวัติศาสตร์	โบราณสถาน

อาหาร	รวมถึงด้านกีฬา	

W1 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวท่ีได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19	ต้องหา

แนวทางในการลดต้นทุน	ลดมาตรฐานการให้

บริการ	เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีไม่มากนัก

และก�าลังซ้ือของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง

S2 วัฒนธรรมล้านนาเป็นภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพ

เป็นทุนเดิม	มีภาษาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ที่ยังคงรักษาความงดงามของขนบธรรมเนียม

	ประเพณีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

W2 บุคลากรทางการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่าง

หนัก	จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส

โควิด-19	ทั้งการถูกพักงานโดยลดค่าตอบแทน

จนถึงการถูกเลิกจ้าง

S3 ความพร้อมในการให้บริการด้านการแพทย์	และ

การบริการเพ่ือสุขภาพ	ที่สามารถสร้างความมั่นใจ

ต่อนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

W3 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของการท่องเที่ยว

ในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างเป็นรูปธรรม
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)

S4 วิถีการด�ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่มีความเรียบง่าย

เอกลักษณ์การให้บริการของคนในพื้นที่มีความ

อ่อนน้อม	ยิ้มแย้ม	และมีความกระตือรืนร้น

ในการให้บริการ

W4 ขาดงานวิจัยสนับสนุนรูปแบบการให้บริการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจาก

วิกฤติการณ์ต่าง	ๆ	

S5 ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์	มีเอกลักษณ์

ของชุมชนและชนเผ่าต่าง	ๆ	รวมทั้งมีเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

W5 เยาวชนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้สานต่อภูมิปัญญา

ล้านนาบางประเภทยังไม่มากนัก	ซึ่งเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่จะช่วยขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์ต่าง	ๆ	

S6 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังไม่สูงมากนัก

เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น	ๆ	

W6 ปัญหาสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและเกิดขึ้น

ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	ท�าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มหันไป

ท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นแทน

S7 การคมนาคมมีความสะดวกสบาย	มีเส้นทางหลัก

ที่สามารถเดินทางเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ	รวมถึงสถานพยาบาลได้

สะดวก

W7 ความทรุดโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

ทั้งจากที่ทรุดโทรมเป็นทุนเดิม	และทรุดโทรมจาก

การหยุดด�าเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่งจาก

การระบาดของไวรัสโควิด-19	

S8 พ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนบนมีทั้งเมืองท่องเที่ยว

หลักและเมืองท่องเที่ยวรอง	ที่ตั้งของแต่ละจังหวัด

อยู่ใกล้กับเมืองท่องเที่ยวหลัก	(จังหวัดเชียงใหม่)

ซ่ึงสามารถเดินทางได้สะดวกและใช้เวลาไม่มากนัก

W8 ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวบางส่วนจ�าเป็น

ต้องปิดกิจการ	โดยเฉพาะกิจการที่มีขนาดเล็ก	เงิน

ทุนไม่มากนัก	ไม่สามารถด�าเนินการภายใต้สภาวะ

ขาดสภาพคล่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายเดือน

ที่มา:	ผู้วิจัยประเมินจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

	 ตอนบน

ตารางที่ 2	ผลการประเมินจุดแข็ง	 (Strengths)	 และจุดอ่อน	 (Weakness)	 ของการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์

	 โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	(ต่อ)
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

ตารางที่ 3	ผลการประเมินโอกาส	 (Opportunities)	 และข้อจ�ากัด	 (Threats)	 ของการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์

	 โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โอกาส (Opportunities) ข้อจ�ากัด (Threats)

O1 ภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวล�าดับต้น	ๆ

ที่นักท่องเที่ยวเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง	

T1 ความท้าทายด้านการท่องเที่ยวภายใต้สภาวะวิถีปกติ

ใหม่	(New	Normal)	ที่ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเที่ยวในทุก	ๆ	ด้าน

O2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	

ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยวได้ง่ายและรวดเร็ว

T2 ระบบเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาค

ที่ชะลอตัว	สภาวะเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอย

จนส่งผลกระทบต่อรายได้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

O3 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์

ในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ

ในการบริการด้านการท่องเที่ยว

T3 การจัดการท่องเที่ยวภายใต้ข้อจ�ากัดของมาตรการ

การควบคุมโรค	เช่น	การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง	

การรวมตัวกันของกลุ่มคน	การจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว

การใช้ใบอนุญาตจากแพทย์เพื่อประกอบการเดินทาง

ท่องเที่ยว	เป็นต้น

O4 ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางด้าน

การท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน

T4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	

การท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่เล็กลง	ใช้เวลาการเดินทาง

ที่สั้นลง	ท่องเที่ยวแบบประหยัดค่าใช้จ่าย	เป็นต้น

O5 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟู

ภาคการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศจนถึง

ชุมชนท้องถิ่น	รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายในประเทศ

T5 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	

ในต่างประเทศยังคงรุนแรง

O6 มีการก�าหนดตราสัญลักษณ์โครงการ

ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	(SHA)	ให้แก่

ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน	เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

T6 มาตรการปิดเมือง	(ล็อกดาวน์)	มีการห้ามอากาศยาน

ท�าการบินเข้าไทย	เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส

โควิด-19	จากต่างประเทศ

O7 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ชื่นชอบอัธยาศัยไมตรี	ความมีน�้าใจของ

คนท้องถิ่น

T7 จ�านวนผู้เดินทางทางอากาศยังไม่มากนัก	และ

การจะกลับมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับปกติ	อาจต้องใช้ระยะเวลา

ช่วงหนึ่ง
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โอกาส (Opportunities) ข้อจ�ากัด (Threats)

O8 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับ

ความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น

T8 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกมา

ท่องเที่ยวในภาคเหนือ	เน้นมาท่องเที่ยวและพักค้างคืน

ที่จังหวัดเชียงใหม่	มีเพียงส่วนน้อยที่มาท่องเที่ยว

และพักค้างคืนในจังหวัดอื่น	ๆ	ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวรอง

O9 นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกจังหวัดเชียงใหม่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น	ๆ	ที่จะเดินทาง

มาท่องเที่ยวหลังประกาศผ่อนคลายมาตรการ

ปิดเมือง	(ล็อกดาวน์)

ทีม่า:	ผูวิ้จยัประเมนิจากข้อมลูทตุยิภมูแิละข้อมลูปฐมภมูจิากการสัมภาษณ์เชิงลกึผูท้ีเ่ก่ียวข้องด้านการท่องเทีย่วในภาคเหนอืตอนบน

 3) การก�าหนดกลยุทธ์ผ่านกระบวนการ TOWS Matrix

	 จากการวิเคราะห์	 SWOT	 ด้านการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติิการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	 แล้ว

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดท�ากลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19

ในภาคเหนือตอนบน	 ผ่านกระบวนการ	 TOWS	Matrix	 ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทางเลือก	 4	 ประการ	 ได้แก่	 กลยุทธ์

ทีค่วรด�าเนนิการเชิงรุก	(กลยทุธ์	SO)	กลยทุธ์ทีส่ามารถปรับปรุงและแก้ไขจดุอ่อนทีส่ามารถใช้โอกาสได้	(กลยุทธ์	

WO)	กลยุทธ์ที่ควรด�าเนินการอย่างรัดกุม	(กลยุทธ์	ST)	และกลยุทธ์ที่ต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวัง	(กลยุทธ์	

WT)	รายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่ 3	ผลการประเมินโอกาส	 (Opportunities)	 และข้อจ�ากัด	 (Threats)	 ของการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์

	 โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	(ต่อ)
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

ตารางที่	4	กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19	ในภาคเหนือตอนบน

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)

(S
1
 – S

8
)

จุดอ่อน (Weakness)

(W
1
 – W

8
)

โอกาส 

(Opportunities)

(O
1
 – O

9
)

กลยุทธ์ที่ควรด�าเนินการเชิงรุก

กลยุทธ์ SO 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

บนจุดแข็งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ	

(S
1
S

2
S

4
S
5
O

1
O

7
O

9
)

กลยุทธ์ SO 2 การท�าการตลาดเชิงรุก

ในการน�าเสนอสินค้าและบริการทาง

การท่องเที่ยว	(S
1
S

2
S
6
O

1
O

2
O

4
O

5
O

6
)

กลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อน

ที่สามารถใช้โอกาสได้

กลยุทธ์ WO 1 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมทาง

การท่องเที่ยว	(W
3
W

4
W

5
W

6
O

2
O

3
)

กลยุทธ์ WO 2 การพัฒนาความพร้อมและ

ศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน	(W
1
W

2
W

3
W

8
O

6
O

8
)

กลยุทธ์ WO 3 การส่งเสริมคนในชุมชนให้มี

โอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์

จากการท่องเที่ยว	(W
1
W

2
W

7
O

5
O

6
O

7
O

8
)

ข้อจ�ากัด (Threats)

(T
1
 – T

8
)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน หลีกเลี่ยงข้อจ�ากัด

โดยอาศัยจุดแข็งในการต้าน

กลยุทธ์ ST 1 การสร้างความเชื่อมั่น

ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวใน

ภาคเหนือตอนบนจากวิกฤติการณ์ต่าง	ๆ	

(S
3
S

7
S

8
T

1
T

2
T

3
T

4
T
5
T
6
)

กลยุทธ์ ST 2 การสื่อสารภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่ยังคง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย	(S
3 
S

7
S

8
T

1
T

3
T

4
T
5
T

8
)

กลยุทธ์ที่ต้องหาทางผ่านพ้นจุดอ่อน

และหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัด

กลยุทธ์ WT 1 การพัฒนาวิถีปกติใหม่

ของการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	

(W
1
W

2
W

4
T

1
T

2
T

3
T

4
T
5
)

กลยุทธ์ WT 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน	(W
6
W

7
T

3
T

4
T
5
T
6
T

8
)

กลยุทธ์ WT 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(W
5
W

6
W

7
T
5
T
6
T

7
T

8
)

ที่มา:	ผู้วิจัยสังเคราะห์กลยุทธ์แต่ละด้านจากการประเมินจุดแข็ง	 (Strengths)	จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	 (Opportunities)	

	 และข้อจ�ากัด	(Threats)	ของการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กรวรรณ สังขกร และ นิเวศน์ พูนสุขเจริญ

สรุปและอภิปรายผล 

	 การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ดี	 หากมีการก�าหนด

แบบแผนและกลยุทธ์ท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน	 มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ภายหลังวิกฤติการณ์การระบาดของโควิด-19	 ดังที่	 Burkle	 (2006)	 ได้กล่าวไว้ว่า	

ความสัมพันธ์ระหว่างการระบาดใหญ่และการท่องเที่ยวเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าความเข้าใจความมั่นคงด้าน

สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงระดับโลก	 ส�าหรับกลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	

ภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19	ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางเลือก	4	ประการ	 ได้แก่	กลยุทธ์ที่ควรด�าเนิน

การเชิงรุก	 (กลยุทธ์	 SO)	 กลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่สามารถใช้โอกาสได้	 (กลุยทธ์	 WO)	

กลยุทธ์ที่ควรด�าเนินการอย่างรัดกุม	(กลยุทธ์	ST)	และกลยุทธ์ที่ต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวัง	(กลยุทธ์	WT)

	 กลยุทธ์ที่ควรด�าเนินการเชิงรุก	 (กลยุทธ์	 SO)	 ได้แก่	 1)	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบนจุดแข็ง

ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ	และ	2)	การท�าการตลาดเชิงรุกในการน�าเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว	

สามารถด�าเนินการได้โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม	 สร้างแบรนด์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่น	 ให้ความส�าคัญกับมาตรฐาน

คุณภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 (SHA)	 รักษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ	

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวมิติใหม่	 ดังที่	 Amadeus	 (2015)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ควรหา

กิจกรรมที่แปลกใหม่บนฐานวัฒนธรรมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยเน้นความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว

เพ่ือให้สามารถท�ากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว	 ส่วนการท�าการตลาดเชิงรุกนั้น	 ควรจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท	 แต่ละพ้ืนที่อาจมีมาสคอตที่จะเป็นตัว

เล่าเร่ืองของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในแต่ละแห่งและช่วยสร้างภาพจ�าให้กับนักท่องเที่ยว	 ดังที่	 Blain,

Levy	และ	Ritchie	 (2005)	และ	Kim,	Han,	Holland,	 และ	Byon	 (2009)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 จุดประสงค์ของ

การสร้างแบรนด์นั้น	 เพ่ือพัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจุดหมายปลายทาง	 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้จัก

และจดจ�า	 ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมต้นในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับนักท่องเที่ยว	 นอกจากนี้	 ควรมีการจัด

โรดโชว์	 (Road	 Show)	 แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนที่มีคุณภาพและปลอดภัย	 รวมถึงจัดแพ็กเกจ

ท่องเที่ยวหรือส่วนลดพิเศษที่ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากหลายระดับ	

	 กลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่สามารถใช้โอกาสได้	 (กลุยทธ์	 WO)	 ได้แก่	 1)	 การน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว	 2)	 การพัฒนาความพร้อมและ

ศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และ	 3)	 การ

ส่งเสริมคนในชุมชนให้มโีอกาสในการมส่ีวนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเทีย่ว	ท�าได้โดยการใช้เทคโนโลยี

ในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการบริการต่าง	 ๆ	 เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว	

ด�าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ในการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว	 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้	 เข้าถึงข้อมูล	 กฎระเบียบ
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

การด�าเนินธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล	 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวได้มีโอกาสใน

การพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่อง	 ดังเช่น	 CLOSM	 (2017)	 ที่ได้กล่าวถึง

ความส�าคัญของความท้าทายในการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวที่ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก

ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ควรสร้างความเข้าใจและคาดการณ์ทิศทาง

และสถานการณ์ให้บุคลากรทางการท่องเท่ียว	 เพ่ือให้สามารถสร้างความยืดหยุ่นและปรับตัวได้	 ส่งเสริม

การท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพผ่านองค์ความรู้	แนวคิด	และหลักการที่จะท�าให้การท่องเที่ยวของ

ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง	ให้ความรู้	เพิ่มเติมทักษะที่ขาดให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชน	และเน้น

การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ	เที่ยวแบบรักษาระยะห่าง	ไม่แออัด	แต่อยู่ภายใต้ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	

	 กลยุทธ์เชิงป้องกัน	 หลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดโดยอาศัยจุดแข็งในการต้าน	 (กลยุทธ์	 ST)	 ได้แก่	 1)	 การ

สร้างความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนจากวิกฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 และ	 2)	 การ

ส่ือสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมีความปลอดภัย	

แนวทางด�าเนินการนั้น	 ควรจัดท�าแผนการจัดการวิกฤติการณ์ทางการท่องเที่ยว	 เพ่ือลดผลกระทบของการเกิด

วิกฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	พัฒนามาตรฐานการท่องเทีย่วเหมาะสมกับศกัยภาพการท่องเทีย่วของประเทศและสอดคล้อง

กับมาตรฐานระดับสากล	 สนับสนุนการออกแบบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการเดินทางส้ัน	 ๆ

ท่องเที่ยวแบบปลอดภัย	น�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย

ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	น�าเสนอจุดเด่นของวถิชีวีติพื้นบ้านที่มีความปลอดภัย	เช่น	ที่พักท่ามกลาง

ธรรมชาติ	 ปลอดเช้ือโรค	 ร้านอาหารปลอดภัยเน้นวัตถุดิบท้องถ่ิน	 งานศิลปะของชุมชน	 งานฝีมือจากชาวบ้าน

ในชุมชน	 เป็นต้น	 น�าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวที่เช่ือมโยงกันในพ้ืนที่	 เพ่ือสร้าง

ความสนใจและน่าติดตามค้นหา	ซึ่งสอดคล้องกับ	Qu,	Kim,	และ	Im	(2011)	ที่ให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวจนเกิดความรู้สึกอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง	

	 กลยุทธ์ที่ต้องหาทางผ่านพ้นจุดอ่อน	 และหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัด	 (กลยุทธ์	 WT)	 ได้แก่	 1)	 การพัฒนา

วิถีปกติใหม่ของการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน	2)	พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน	และ	3)	 การ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 ควรเตรียมความพร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยว	 และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	 สนับสนุนการใช้สัญลักษณ์

แสดงความปลอดภัย	 (Health	 Badge)	 เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับนักท่องเที่ยว	 บริหารจัดการสถานที่

ท่องเที่ยวในการลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและ

เป็นหนึ่งในปัจจัยการแพร่กระจายของเชื้อโรค	 (Hall,	2020;	Gossling,	2002)	สนับสนุนการออกแบบตกแต่ง

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม	 จัดทัวร์แบบพรีเมี่ยม	 เน้นคุณภาพ

พัฒนากิจกรรมที่มีชีวิตชีวา	 มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 จัดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่	 ๆ	 เช่ือมโยงจุดหมาย

ปลายทางระหว่างพื้นที่	 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ	 Kyle	 และ	 Chick	 (2007)	 ที่กล่าวถึงแรงดึงดูดใจของ

จุดหมายปลายทางที่ได้ไปเยือนจะช่วยเพิ่มความผูกพันของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่นั้น	 ๆ	 ได้	 อย่างไรก็ตาม
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ควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีการฟื้นฟูตัวเองภายหลังวิกฤติโควิด-19	 พร้อมกับ

การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	 จัดกิจกรรมโรดโชว์แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวที่สามารถ

เช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่น	 ๆ	 จัดการท่องเที่ยวแบบโรดทริป	 (road	 trip)	 ระหว่างภูมิภาค	 เพ่ือเลี่ยงการเดินทาง

โดยเครื่องบินที่จ�าเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้คนจ�านวนมาก	พัฒนาระบบการรองรับและส่งต่อนักท่องเที่ยว	เพื่อจ�ากัด

ปริมาณของนักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่	 และรักษาสมดุล	 เช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

เป็นระบบเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการท่องเท่ียวในภูมิภาคให้สามารถขยายตัวได้	 นอกจากนี	้

ควรสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการร่วมกันสร้างแพ็กเกจพิเศษ	 เปิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยตนเอง	 สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 บูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ชุมชน	เพื่อร่วมคิด	ด�าเนินการ	และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งสานต่อภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวสู่เยาวชนรุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถน�าไปใช้ในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยว

โดยจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนและประยุกต์ใช้ได้	ดังต่อไปนี้

	 1)	หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมอืกับภาคเอกชนในการพัฒนาคณุภาพสนิค้าและบริการทางการท่องเทีย่ว

ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ ่ม	 สนับสนุนการสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์

การท่องเที่ยวที่โดดเด่นโดยให้ความส�าคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ

แนวทางโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 (SHA)	 รวมถึง

หากิจกรรมที่แปลกใหม่บนฐานวัฒนธรรม	อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยเน้นความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว

	 2)	จากการที่ประชาชนได้พักอยู่บ้านในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ท�าให้ไม่มีการเดินทางท่องเที่ยวและ

ทรัพยากรการท่องเทีย่วไม่ถูกรบกวน	ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรหลายแห่งได้มโีอกาสในการฟ้ืนฟูตวัเอง	หน่วยงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงควรก�าหนดแนวทางในการรักษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและ

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่	 และใช้โอกาสจากการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวในการรักษาให้คงสภาพที่สมบูรณ์	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวมิติใหม่และเตรียมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว

	 3)	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนหรือพ้ืนที่ในช่วง

ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่มากนัก	 พัฒนาความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจุดหมายปลายทางในพ้ืนที่

แต่ละแห่งเพ่ือสร้างภาพจ�า	 พัฒนาภาคีเครือข่ายท่ีขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติ

ต่าง	ๆ	ทั้งทางกายภาพ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมถึงจิตใจ	สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางสังคม

ในพื้นที่	 น�าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีศักยภาพสูงสุดเพ่ือให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

มีสุขอนามัยที่ดี	เมื่อพื้นที่มีความน่าอยู่	คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมเยือน

และสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวได้	 ซ่ึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาว
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กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤติการณ์การระบาดโควิด-19 

ต่างชาติหลังวิกฤติการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

	 4)	หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเท่ียวควรร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ในการพัฒนานวัตกรรม

การท่องเทีย่ว	พัฒนาดจิทิลัแพลตฟอร์มทีช่่วยลดการสมัผสัระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว	สนบัสนนุการออกแบบ

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการเดินทางส้ัน	 ๆ	 ท่องเที่ยวแบบปลอดภัย	 น�าเสนอรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง	ๆ	

	 5)	สร้างความเข้าใจและคาดการณ์ทศิทางและสถานการณ์ให้บคุลากรทางการท่องเทีย่ว	เพือ่ให้สามารถ

สร้างความยืดหยุ่นและปรับตัวได้	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้	 เข้าถึงข้อมูล	 กฎระเบียบการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล	 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและ

สามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงการสานต่อภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องให้กับคนรุ่นใหม่	 เพ่ือให้

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังคงอยู่และเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

	 6)	จากการระบาดของโควิด-19	 ที่ยังคงอยู่	 ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นจ�านวนมาก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู ้ประกอบการและบุคลากรภาคการท่องเที่ยวใน

ภาคเหนือเป็นอย่างมาก	 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปได้	 แหล่งท่องเที่ยวจึงควรปรับตัวให้เข้ากับมาตรการความ

ปลอดภัย	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงความปลอดภัย	 บริหาร

จัดการสถานที่ท่องเที่ยวในการลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว	 การออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรือ

สถานประกอบการให้มีการเว้นระยะห่าง	 การจัดส่วนลดพิเศษ	 หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวที่ตอบสนองกลุ่ม

นักท่องเที่ยวหลากหลายระดับ	
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