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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวค่ายมวยไทย และแนวทางการปรับตัว
ของค่ายมวยไทยท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ประกอบการค่ายมวยในจังหวัด
ภูเก็ต จำนวน 6 ค่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลไทย
ประกาศปิดประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ สถานการณ์การท่องเที่ยวใน
ประเทศเกิดการชะลอตัว และค่ายมวยจัดเป็นสถานประกอบการแรก ๆ ที่ถูกสั่งปิด ส่งผลให้กิจกรรมและ
หลักสูตรการสอนมวยไทยของทุกค่ายมวยในจังหวัดภูเก็ตชะลอตัวและยกเลิกในที่สุด จนกระทั่งภาครัฐ
ประกาศผ่อนปรนค่ายมวยต่าง ๆ จึงเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ม ีเพียงบางค่ายเท่านั้นทีเ่ปิดให้บริการไดต้ามปกติ
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยลง สำหรับแนวทางการปรับตัวของการท่องเที่ยวมวยไทยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตพบว่าผู้ประกอบการค่ายมวยไทยมีการเตรียมตัว
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รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับตัวด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านสุขลักษณะด้านอาคารสถานที่
บริเวณค่ายมวยโดยรอบ เช่น ที่พักนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  
2. ด้านการจัดการอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของค่ายมวย 3. ด้านการ
ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4. ด้านอื่น ๆ เช่น มีการปรับลดค่าบริการและเพิ่มโปรโมชั่นสำหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ 
คำสำคัญ: การปรับตัว, การท่องเที่ยวค่ายมวยไทย, การระบาดของโรคโควิด-19, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย 
 
Abstract 
 This research article was purposed to study tourism conditions at Thai Boxing Camps and 
guidelines on the adaptation of these Thai boxing camps for tourism amid the COVID-19 pandemic 
in Phuket Province. A method of qualitative research was used to collect the data through  
in-depth and semi-structured interviews with six Thai boxing camps' entrepreneurs selected  
by purposive sampling in Phuket Province. The data were analyzed by a mothed of content 
analysis. The results showed that due to the situations of the COVID-19 pandemic, the government 
announced the closure of the country; in consequence, the tourists could not travel in and out 
of the country. The domestic tourism attractions were then impacted, and Thai boxing camps 
were ones of the first groups of places being temporarily shut down. As a result, activities and 
teaching courses at these Thai boxing camps in Phuket Province were slowed down and 
eventually canceled. After the COVID pandemic lessened in Thailand, the government announced 
to relax some measures; Thai boxing camps could thus be reopened for services. However, only 
some Thai boxing camps have been opened as usual due to very few tourists using these services. 
Regarding the guideline on the adaptation of these Thai boxing camps for tourism amid the COVID-
19 pandemic in Phuket Province, it was found that these Thai Boxing camp entrepreneurs have 
had to be prepared to cope with the upcoming changes by adapting to the following aspects. 
First, premises surrounding their Thai boxing camps, such as tourist accommodations, facilities, 
and equipment in the camps, have been required to be hygienic. Second, all equipment and 
tools need cleaning to prevent the spread of germs in the camps. Third, the staff have been 
prevented from COVID-19. Finally, other aspects such as reduction in service fees and increase in 
promotions especially for Thai tourists have been essential to dealt with. 
Keywords: Adaptation, Thai Boxing camp tourism, COVID-19 pandemic, Phuket Province, Thailand. 
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บทนำ 
 การท่องเที่ยวถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และนับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศชาติ 
โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื ่อเสียงด้านการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย  
จากความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว บวกความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ผสมผสานสร้างมนต์เสน่ห์ ทำให้
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจและนิยมเดินทางมาพักผ่อนปีละหลาย
ล้านคนติดอันดับ 3 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 
รองจากกรุงเทพมหานคร (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) และถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ
อันดับต้น ๆ ของประเทศท่ีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ประกอบกับการกระตุ้นด้วยการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติยศของ
จังหวัดภูเก็ตท่ีได้รับรางวัลเมืองกีฬา (Sports City) 1 ใน 10 จังหวัดของประเทศไทย กลุ่มท่ี 2 : ด้านกีฬาเพ่ือ
การท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพ้ืนบ้าน) (การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย, 2562) โดยเฉพาะกีฬามวยไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ด้วยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่รุนแรง ร้ายกาจ มหัศจรรย์ เพราะเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธธรรมชาติ โดยการใช้อวัยวะ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นอาวุธ ทำให้เริ่มเป็นที่ต้องการและรู้จักในตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากข้ึน
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้กีฬามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การท่องเที่ยวรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับทิศทางความต้องการการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 สืบเนื่องจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าเมื่อช่วงปลายปี 2562มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือที่รู้จักกันปัจจุบันว่า โควิด-19 เริ่มจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน
และกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลกประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า 
การระบาดครั ้งนี ้ เป ็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern : PHEIC) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของ
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (กระทรวงสาธารณะสุข, 2563) พบมีผู้ติดเชื้อทั่ว
โลกจำนวน 151,192,390 รายและมีผู ้เสียชีวิตทั่วโลกจำนวน 3,181,289 ราย สำหรับประเทศไทยมีการ
ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 65,153 ราย และมีผู้เสียชีวิต 
จำนวน 203 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, 2564) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง 
ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 99.18 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี (กองเศรษฐกิจการท่องเทียวและกีฬา , 2564) ถือเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา 
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 ทั้งนี้ เมื ่อวิกฤตโควิด-19 เกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกและหนักที่สุดคือ ธุรกิจ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ซึ่งค่ายมวยไทยเป็น
สถานประกอบการที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นอันดับ
ต้น ๆ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนีภ้ายใต้กฎระเบียบในการกำกับและป้องกันการระบาด
ของโรค เช่น การควบคุมการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว
เพื ่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกำลังซื ้อและความกังวลของนักท่องเที ่ยวอันเป็นปัจจัย
ประกอบด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัย โดยการปรับหาวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับ
ความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตออกจากความ
ปกติในรูแบบเดิมกลายเป็นความปกติใหม่ (New Normal) (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) ที่เกิดขึ้นหลังจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอการปรับตัวของค่ายมวยไทยเพ่ือ
การท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สร้างรายได้สูง
ทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวค่ายมวยไทยท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 
 2. ศึกษาแนวทางการปรับตัวของค่ายมวยไทยท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
จังหวัดภูเก็ต 
 
แนวคิด ทฤษฏี  
1. นิยามและความหมายของการปรับตัว  
 ในบทความวิจัยนี้ได้ทบทวนความหมายของการปรับตัวจากหลากหลายแหล่งดังนี้ 
         Coleman (1981: น.31-43) กล่าวว่า การปรับตัว หมายถึงผลของความพยายามของบุคคลที่
พยายามปรับตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการหรือ
ด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่ 
 นิลญา อาภรณ์กุล และ ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร (2561: น.634) กล่าวว่า การปรับตัว หมายถึง การที่
บุคคลสามารถปรับพฤติกรรมให้เข้าสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ตนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 
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 สิริวรรณ สาระนาค (2551: น.218-219) ได้กล่าวถึงการปรับตัว เป็นกิจวัตรประจำวันในการดูแล
ตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ปรับตัวดีจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าจะไม่เหลือความไม่ถูกต้องเลย การวัดการปรับตัวจากวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำได้ดีแค่ไหนประกอบด้วย
กระบวนการย่อยดังต่อไปนี้  
 1. การเรียนรู้เข้าใจตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. การรู้จักสร้างเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นไปได้ 
 3. การรู้จักจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
 4. การรับทราบความปรารถนาของผู้อื่นเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 จากการทบทวนความหมายของการปรับตัวในบริบทของผู้ประกอบการนั้นหมายถึง กระบวนการที่
ผู้ประกอบการใช้ในการทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือปรับตัวให้มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างปกต ิ
 
2. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับธุรกิจค่ายมวย 
 กรมควบคุมโรค (2563) กล่าวว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่อาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ส่วนใหญ่แพร่กระจายเชื้อผ่าน
การสัมผัสอย่างใกล้ชิด หรือคลุกคลีกับคนที่มีเชื้อในระยะประชิดผ่านทางเดินหายใจผ่านละอองจากการไอและ
จาม มีอาการไม่รุนแรงแต่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงทำให้ปอดอักเสบ ไม่มียารักษาที่จำเพาะ การควบคุมการ
ระบาดของโรคจึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญ การรักษาทำโดยให้การรักษาประคับประคองตามอาการ 
 ไทยรัฐออนไลน์ (2563) รายงานว่าปัจจุบันวงการมวยไทยมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มี
กำหนด หลังจากพบการแพร่ระบาดใหญ่ที่มีต้นตอมาจากจากรายการมวยแชมป์เปียนเกียรติเพชร วันที่ 6 มี.ค. 
2563 จากสนามมวยลุมพินี ที่ ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อนับ 100 ราย สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนในสังคมที่
ติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก จนเกิดความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับวงการมวย สำหรับสนามมวยมี
มาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีการปิดชั่ วคราว
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ข่าวไทยพีบีเอส, 2563) หลังมีการผ่อนปรนการปฏิบัติตัวสำหรับค่ายมวยไทย
เปิดให้นักมวยฝึกซ้อมได้เบื้องต้น มีการใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักมวยหรือผู้ที่จะฝึกซ้อมมวยใน
ค่าย ขณะที่การกลับมาแข่งขันชกมวยเมื่อรัฐบาลประกาศอนุญาตทางผู้ประกอบการและสนามมวยพร้อมจะ
ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด  
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3. มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)  
 ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาโดยการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยและ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื ่อนักท่องเที ่ยวโดยนักท่องเที ่ยว  Amazing Thailand Safety and Health 
Administration (SHA) (การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย , 2563) เพื ่อให้การท่องเที ่ยวเป็นส่วนหนึ ่งของ
มาตรการควบคุมโรค โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มี
คุณภาพของสถานประกอบการ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) ดังนี้ 
 1) ด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอาคาร 
  1.1) ทำความสะอาดอาคาร บริเวณโดยรอบ และบริเวณที่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือมีการ
สัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู กลอน ลูกบิด ราวจับ รวมไปถึง
ห้องน้ำ 
  1.2) มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม ด้วยการทำความ
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 2) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
  2.1) เตรียมเจลล้างมือที่แอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง 
  2.2) จัดเตรียมอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดอาคาร สิ่งของเครื่องใช้ 
 3) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  3.1) มีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดมืออย่าง
สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  
  3.2) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้หยุดปฏิบัติงาน
แล้วเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 
  3.3) ต้องล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยควรล้างมือ
เสมอหลังสัมผัสและหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
  3.4) จัดให้มีป้ายเตือนการล้างมือภายในห้องน้ำ 
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วิธีการดำเนินวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ คือตัวแทนผู้ประกอบการ จากค่ายมวยไทยที่จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติค่ายมวย พ.ศ.2542 และมีรูปแบบเป็นค่ายมวยไทยที่มีหลักสตูร
การเรียนการสอนมวยไทยสำหรับนักท่องเที ่ยวและมีบริการที ่พักสำหรับผู้มาเรียนจำนวน 16 สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต คัดเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากค่ายมวยไทย
ที่ยังคงเปิดทำการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และมีตัวแทนผู้ประกอบการยินดีให้
สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัยจำนวน 6 สถานประกอบการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่ายมวยไทยที่ให้สัมภาษณ์ 
ประเด็น ค่ายที่ 1 ค่ายที่ 2 ค่ายที่ 3 ค่ายที่ 4 ค่ายที่ 5 ค่ายที่ 6 
อำเภอที่ต้ังค่ายมวย อำเภอเมือง อำเภอเมือง อำเภอเมือง อำเภอเมือง อำเภอเมือง อำเภอถลาง 
วันที่สัมภาษณ์ 5 ต.ค.63 5 ต.ค.63 6 ต.ค.63 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 11 พ.ย.63 

 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interviews) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบแบบ
สัมภาษณ์และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนด้วยความเต็มใจและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยผู้วิจัยเป็นผู้
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ถอดข้อมูลที่ได้จากบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ให้มีความครอบคลุม
ของข้อมูลมากที่สุด โดยพิจารณาประเด็นที่สำคัญเป็นหลัก นำข้อมูลมาจัดเป็นกลุ่ม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) ร่วมกับเชิงวิชาการที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาสรุปผลในภาพรวมของแต่ละ
ประเด็น ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนาและอภิปรายจัดลำดับความสำคัญ 
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ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยการปรับตัวของค่ายมวยไทยเพ่ือการท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด-19 จังหวัดภูเก็ต พบว่า 
1. สภาพการท่องเที่ยวมวยไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 
 ปัจจุบันค่ายมวยไทยมีการเติบโตและขยายตัวจากความต้องการของนักท้องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ
จังหวัดภูเก็ตเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยที่ได้ความนิยมมากที่สุดในประเทศ แต่ด้วย
สถานการณ์การการระบาดของโรคโควิด-19  ในปี 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความ
สนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากถึง 80-90 % ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงโดยการปิดช่อง
ทางเข้า – ออกในระดับตำบล ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกภูเก็ต ส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิด
การชะลอตัว ทางจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ด้วยการประกาศปิดสถานที่เสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อ มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสั่งปิดค่ายมวยและสถานที่ออกกำลังกายทุกที่ใน
จังหวัด ทำให้กิจกรรมและหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยของทุกค่ายมวยชะลอตัวจนถูกยกเลิกทั้งหมด มี
การขอคืนค่าเรียนจากกลุ่มลูกค้าที่ทำการสำรองไว้ล่วงหน้า สำหรับบางค่ายมวยไม่มีนโยบายการยกเลิกหรือ
คืนเงินลูกค้า แต่เปลี่ยนเป็นการเลื่อนหรือขยายเวลาออกไปในการใช้บริการหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น สำหรับ
นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าทีต่กค้างยังคงใช้บริการกับทางค่ายมวยต้องตามปกติต้องปฏิบัติตามแนวการให้บริการ
รูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ครูฝึกหรือเทรนเนอร์เนื่องจากจำนวน
นักท่องเที่ยวที่มาเรียนลดลง ทางค่ายมวยจึงไดจ้ัดการเวลาในการเรียนการสอนเพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ทำให้ช่วงเวลาการทำงานลดลงจากเดิมส่งผลต่อรายได้ เป็นเหตุให้ครูฝึกหรือเทรนเนอร์ส่วนหนึ่งยา้ย
กลับภูมิลำเนาเดิม เหลือเพียงแค่บางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ทีค่่ายมวยด้วยการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการค่ายมวย
ด้วยการให้ย้ายเข้ามาอาศัยในห้องพักของทางค่ายขณะทีย่ังไม่มีนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมงานและถือเป็นการดูแลรักษาสภาพห้องพักในระหว่างรอให้สถานการณ์
กลับมาเป็นปกติ (สัมภาษณ์ค่ายที่ 1-6; วันที่ 5, 6, 8 ตุลาคม 2563 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) จาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานตลอดปี 2563 และช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพของผู้คนเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดการ
หยุดชะงัก ในขณะที่มาตรการทางภาครัฐบางข้อยังจำเป็นต้องใช้ เพราะผู้คนจะตระหนักมากขึ้นในเรื่องของ
ความเสี่ยง เช่น การใช้บริการขนส่งสาธารณะ การนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร หรือการเข้ารับบริการ
ตามสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งกำลังซื้อและความกังวลของนักท่องเที่ยวอันเป็นปัจจัยประกอบด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนั้นสภาพการท่องเที่ยวของค่ายมวยไทยในช่วงนี้ยังคงปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตราบใดที่
ยังไม่มีการเปิดประเทศเพราะกลุ่มผู้ใช้บริการหลักเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
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2. แนวทางการปรับตัวของค่ายมวยไทยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดภูเก็ต 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค่ายมวยไทยในวันที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่ม
คลี่คลายตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนเริ่มกลับสู่การใช้ชีวิตเกือบปกติภายใต้ขอบเขต
ข้อกำหนดของภาครัฐ ดังนั้นค่ายมวยไทยต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย
การปรับตัวด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1) ด้านสุขลักษณะด้านอาคารสถานที่บริเวณค่ายมวยโดยรอบ ทางค่ายได้จัดเตรียมเจลล้างมือที่
แอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดลงทะเบียน ห้องน้ำ 
หน้าห้องเรียนประเภทต่าง ๆ ทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบ ๆ บริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือมีการ
สัมผัสทุกครั้งหลังเลิกกิจกรรมด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอย่างสม่ำเสมอและมากเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ด้วยการ
เพิ่มช่วงเวลาทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณค่ายมวย พร้อมทั้งทำความสะอาดระบบระบาย
อากาศเพ่ือให้ภายในอาคารมีอากาศถ่ายเทอย่างสม่ำเสมอ 
 2) ด้านการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของค่ายมวย  ทำความ
สะอาดอุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ผ้าเช็ดอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจาก
การใช้งานทุกครั้ง จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ในที่ท่ีมอีากาศถ่ายเทได้สะดวกเพ่ือลดการสะสมของเชื้อโรค  
 3) ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเข้าทำกิจกรรมทางค่ายให้ครูฝึกหรือเทรนเนอร์ 
ทุกคนมีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ หรือใช้
แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหลังจากเสร็จสิ้นจากการสอน ให้ครูฝึกและเทรนเนอร์ทุกคน ชำระ
ร่างกายทุกครั้ง เพ่ือความสะอาดในการสอนครั้งต่อไป 
 4) ด้านอื่น ๆ มีระบบจองคิวล่วงหน้าเพ่ือลดความแออัดในบริเวณค่ายมวย กำหนดแนวทางปฏิบัติตัว
สำหรับผู้ใช้บริการ และลดการสัมผัสจากเอกสาร เช่น มีระบบ e-payment, e-document ในการชำระ
ค่าบริการ ทั้งยังปรับลดค่าบริการและเพ่ิมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ 
 จากผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration: SHA) ที ่การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้น เพื ่อสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการกับทางค่ายมวย เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการค่ายมวย
ไทยจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยในทุก ๆ จุดที่นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ 
ใน 3 ด้านคือ ด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอาคาร ด้านการจัดอุปกรณ์ทำความ
สะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยกับทุกภาคส่วนที่อาจมีความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การท่องเที่ยวมวยไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อค่ายมวยทุกค่ายในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทำให้
กิจการขาดรายได้ หลังจากการประกาศมาตรการผ่อนปรนจากหน่วยงานภาครัฐ ค่ายมวยบางค่ายเปิด
ให้บริการตามปกติ แต่มีการเพิ่มรูปแบบการจัดการใหม่ด้วยการปรับตัวตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
โควิด-19 ในหลาย ๆ ด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และตัวผู้ปฏิบัติการเองเพื่อให้กิจการ
ยังคงดำเนินต่อได้ สอดคล้องงานศึกษาของสิริวรรณ สาระนาค (2551) ศึกษาเรื่องการปรับตัวด้วยความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น พบว่าการปรับตัวเป็นกิจวัตรประจำวันในการดูแลตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ผู้ที่
ปรับตัวดีจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ซึ ่งจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีการลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกพื้นที่ค่ายมวยผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อความสะดวกในการติดตามตัวผู้เข้า
ข่ายในกรณีพบผู ้ป่วย การจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยน้ำ สบู ่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ให้เกิดความแออัด มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการทำ
ความสะอาดสถานประกอบการ จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังให้บริ การ จะสามารถสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยได้มากข้ึน อีกท้ังผลการศึกษาจากงานวิจัยของ 
ศิริรัตน์ โรจนปณิธิกุล และศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ (2564) ที่ทำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักทอ่งเที่ยวชาวไทยระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มองว่า
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัย แต่เพราะนักท่องเที่ยวมีความกังวลอันเป็นปัจจัยสำคัญและอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่ผ่านมา หากมี
การรายงานการระบาดอีกครั้งพร้อมที่จะยกเลิกการเดินทางได้เช่นเดียวกัน 
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