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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อ
สงเสริมการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) ศึกษาการบริหารจัดการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย 2) ศึกษาปญหา
และอุปสรรคการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 3) เพื่อคนหาแนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) คั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประชากร คือ กลุมเจาหนาที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของ กรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย จำนวน 8 คน
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริห ารจั ด การสื่ อสาร ดั งนี้ 1) ควรมี น โยบาย มาตรการ และแผนการรณรงค ให
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวยกระดับคุณภาพ บริการ ใหไดตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย
ดานสุขอนามัย หรือ SHA รวมกับประชาชนในทองถิ่น 2) ควรมีแผนรณรงคฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มจำนวน
ผูมีภูมิตานเชื้อไวรัส เพื่อนำไปสูแผนการเปดประเทศ
2. การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ดังนี้ 1) การบริหารจัดการเปนการทำงานแบบบูรณาการ
รวมกันทั้งภาครัฐ เอกชน 2) มีการกำหนดหนาที่แบงงานชัดเจนตามนโยบายของหนวยงาน 3) การ
จัดการดานการสื่อสาร มีการจัดตั้งการประชุมแบบ War room รวมกลุมผูแทนทั้งภาครัฐ เอกชน 4)
กลยุทธการสื่อสารใชสื่อดิจิทัล และสื่อบุคคลในชองทางเครือขายของกระทรวงการทองเที่ยว
3. ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสื่อสาร ดังนี้ 1) ในอดีตไมไดใหความสำคัญกลุม
นักทองเที่ยวคนไทย ทำใหขาดความสมดุลระหวางจำนวนนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
จนสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศไทย 2) การวางงานเพิ่มขึ้นสูงมาก 3) ประชาชนในทองถิ่นไมให
ความรวมมือในการควบคุมการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในแหลงทองเที่ยว
4. ขอเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้ 1) ภาครัฐควรกำหนดนโยบายมาตรการเพื่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย หรือ SHA 2) ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีความรู
เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยดานสุขอนามัย 4) ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธทางสื่อ
ออนไลนมากขึ้น
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ABSTRACT
The research study on “Guidelines for Crisis Communication Management to
Promote Tourism in Thailand amid the COVID-19 Pandemic,” had the following
objectives: 1) to investigate crisis communication management to promote tourism in
Thailand in times of the COVID-19 pandemic; 2) to study problems and obstacles of
crisis communication management to promote tourism in Thailand amid the COVID19 pandemic; and 3) to find suitable guidelines for crisis communication
management amid the so called crises. This was qualitative research using in-depth
interview and purposive sampling techniques. The population consisted of groups of
administrative and operational personnel from the Department of Tourism, Ministry
of Tourism and Sports, Tourism Authority of Thailand, and the Tourism Industry
Council of Thailand. Key informants were eight officials from those organizations,
whose mission and vision were to promote tourism in Thailand.
The following results were found:
1. Crisis communication management should cover the followings: 1) a
planned campaign to assist tourism business entrepreneurs to improve the quality
of their services until they are accord with the Hygiene Safety Standard(SHA) to
ensure the prevention of the spread of COVID-19 at tourist attraction spots; 2) SHA
measures and policy should be specified by people and local administrative
organizations; 3) a plan to publicize vaccination campaign against Coronavirus to
increase the number of people with the so called virus immunity in order to set a
plan to re-open the country; and 3) the government sector should reveal
information, patterns, methods and practical guidelines leading to problem solving
amid COVID-19 crisis by government and private sectors together with people in general.
2. Management of tourism business in Thailand amid COVID-19 crises involved
the followings:1) sectors concerned both government and private ones alike work
together with an integration manner; 2) in an aspect of the policy, the work was
divided up clearly among them; and 3) in an aspect of communications, war room
meetings were set up for the gatherings of representatives from agencies related to
tourism business, strategic communications concerning the spread of coronavirus
came through both digital media and personal ones via channels or networks
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provided by the Ministry of Tourism and Sports, Tourism Offices and village health
volunteers/ VHV.
3.Problems and obstacles in crisis communication management to promote
travel in Thailand amid the COVID-19 pandemic: 1) tourism campaigns in the past
did not give priority to groups of Thai tourists, resulted in an imbalance number of
domestic tourists and their overseas counterparts until it had negative effect on Thai
economy as a whole; 2) the rate of unemployment was considerably high; 3) tourism
business operators lacked financial liquidation; 4) inadequate facilities to prevent the
spread of the epidemic at tourist attraction spots; 5) the lack of readiness for
cooperation among various organizations; 6) the lack of confidence in the
standardized control to prevent the spread of the disease at tourist attraction
spots; 7) local people did not cooperate adequately to control the spread of COVID19 at those places.
4.Recommendations for crisis communication management to promote travel
in Thailand should cover the followings: 1) the government sector should fix policies
and measures in accord with the Hygiene Safety Standard (SHA); 2) personnel’ s
potential should be improved so that they become knowledgeable in terms of the
Hygiene Safety Standard (SHA); 3) communication channels should be expanded
more by making use of the online media.
Keywords: crisis communication management, COVID-19, Tourism Business
Management, Thailand
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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใคร ข อขอบคุ ณ ผู บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี ที่ ให ค วาม
อนุเคราะหสนับสนุนทุนการวิจัย ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้เสร็จสมบูรณได เพราะไดรับความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยาง
ดีจาก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สำนักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท สมาคมผูประกอบการการทองเที่ยว ผูประกอบการรถตู และ
ตัวแทนมัคคุเทศก ที่สละเวลาในการใหสัมภาษณ และใหความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางมาก ทำให
งานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงอยางสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ประโยชนของงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยตั้งใจทำงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อเปนประโยชนสวน
หนึ่งตอการนำมาพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจดานการทองเที่ยวในภาวะ
วิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ของประเทศไทยในครั้งนี้
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