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บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัยดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก38สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป พ.ศ. 2555  2) ประเมินผลโครงการวิจัยดานการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจําป พ.ศ. 2555  3) จัดทําสื่อเผยแพรเก่ียวกับการวิจัย
ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว  4) วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจําป พ.ศ. 2555   5) เสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยดานการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวประจําปงบประมาณ 2556  และ 6) จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว พ.ศ. 2556 – 
2559 ซึ่งแผนงานวิจัยน้ี ประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ 1) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ ป 2555   และ 2) การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการป 2555 เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยป 2556-2559 
 โครงการวิจัยยอยท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสอบถามและแบบประเมินเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ ผูอํานวยการแผนงานวิจัย จํานวน 
39 คน  หัวหนาโครงการวิจัยยอย 39 แผนงาน จํานวน 154 คน และผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการท่ีเขารวมการประชุมนําเสนอแผนงานการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการ วิจัยอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการ ป 2555  จํานวน 1,950 คน ใชวิธีการสุม 3 8ตัวอยางแบบเจาะจง 3 8 สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา  ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย รวมกับการวิเคราะหเชิงเน้ือหา   
  โครงการวิจัยยอยท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบวิเคราะหเชิงปริมาณ และแบบ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนเครื่องมือในการวิจัย แหลงขอมูลท่ีศึกษา ไดแก งานวิจัยกลุมบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีไดรับทุน
ในป 2555 จํานวน 38 แผนงาน 112 โครงการยอย โดยขอมูลท่ีไดจากการวิจัย คณะผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอผล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา รวมท้ังการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  และทําการสังเคราะหตามประเด็นปญหาท่ีกําหนดไว 
  ผลโครงการวิจัยยอยท่ี 1 พบวา เมื่อโครงการสิ้นสุด 12 เดือน มีแผนงานท่ีสมบูรณ 34 แผนงาน ในขณะท่ี 5 
แผนงานควรปรับปรงุแกไข ผลการประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณพบวา งานวิจัยอยูในระดับดีมาก 7 แผนงาน ระดับดี 
21 แผนงาน ระดับปานกลาง/พอใช 8 แผนงาน และตองปรับปรุง 3 แผนงาน 
 การจัดทําสื่อวีดิทัศนเผยแพรเก่ียวกับเรื่องผลสัมฤทธ์ิการวิจัยอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  ป  2555 
ดําเนินการไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด โดยการจางบริษัทเอกชนเปนผูผลิต และไดนําออกเผยแพรในงานมหกรรมการวิจัย
แหงชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) วันท่ี 24 สิงหาคม 2556 
 ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  ป 2555 มีหลายประการ เชน ไดผลผลิตท่ี
สนับสนุนยุทธศาสตรการวิจัยการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2554-2555)   ไดแผนงานวิจัยท่ีโดดเดน เปนประโยชน
และสรางสรรคตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ซึ่งไดรับเชิญใหนําเสนอในการประชุม เวที สกว. (TRF Forum) 15 
แผนงาน  ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และดานการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว  แผนงานวิจัยตางๆ มีประโยชนอยางมากตอดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สามารถนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมีความเปนไปไดอยางมากท่ีชุมชน และผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวจะ
นําไปใชประโยชน 



  ผลโครงการวิจัยยอยท่ี 2 พบวา มีงานวิจัยท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรการวิจัยการทอง เท่ียวแหงชาติ พ.ศ.2555-
2559 ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงสงเสริมการวิจัยวาระแหงชาติการทองเท่ียว จํานวน 31 แผนงาน 89 โครงการยอย  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนการวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเช่ือมโยงจํานวน 7 แผนงาน 23 โครงการ
ยอย    ความเช่ือมโยงของงานวิจัยท่ีไดรับทุนฯ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวมีความเช่ือมโยงกัน 
4 ดานดวยกันคือ 1) ความเช่ือมโยงกับนักทองเท่ียว 2) ความเช่ือมโยงท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว  3) ความ
เช่ือมโยงกับผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 4) ความเช่ือมโยงดานองคประกอบสนับสนุน  
 พบวา องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยท่ีไดรับทุนฯ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยการสังเคราะหได
จําแนกองคความรูออกเปน 2 ดาน คือ ดานทรัพยากรการทองเท่ียว และดานการจัดการการทองเท่ียว     สวนผลกระทบท่ี
ไดรับจากงานวิจัย พบวา แผนงานท่ีศึกษาน้ัน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม สาเหตุท่ีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมีมากท่ีสุด  เน่ืองจากแผนงานท้ังหมดเปนการพัฒนาการทองเท่ียว โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว ซึ่ง
สงผลตอเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 

ขอ เสนอแนะสํ าห รับแนวทางการสนับสนุนทุน วิจั ยและการพัฒนาโจทย วิจัยด านอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและบริการ  ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการทองเท่ียว     2) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการ เพ่ือการพัฒนาและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการใหเกิดความสมดุล   3) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ความปลอดภัย และปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  4) การวิจัยเพ่ือการสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
 
คําสําคัญ  การติดตามและประเมินผล   อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  การวิเคราะหและสังเคราะห- 
  งานวิจัย  การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 
  

Title: Monitoring and Evaluating Tourism and Service Industry Research Projects, of 2012  Fiscal for 
Proposing Research Strategy of the Year 2013 – 2016  
Researcher:  Dollaporn Boonpharod, Associate Professor 
Fiscal Year:    2012 
  
 This research aimed to 1) monitoring the research project on tourism administration and 
management that was funded by The National Research Council of Thailand (NRCT), year 2012  2) 
evaluating the research project on tourism administration and management funded by NRCT, year 2012  
3) producing medias of the research project on tourism administration and management   4) analyzing and 
synthesizing the research project on  tourism administration and management funded by NRCT, year 2012    
5) recommending future studies on the year 2013 research budget  and 6) creating the strategies in 
tourism administration and management research year  2013 – 2016.  This research project consists 
of two sub-projects as follows: 1) monitoring and evaluating tourism and service industry research project 
2012   2) analyzing and synthesizing tourism and service industry research projects, of the fiscal year 2012 
in order to propose research strategy of the year 2013 – 2016. 
 The first sub-project is the combination of quantitative research and the qualitative methods. 
The questionnaire and the evaluation form were used for data collection. The data was analyzed by using 
statistical software packages. The samples consisted of 39 directors of the research plans, 154 heads of 
the research projects from 39 projects, and 1,950 stakeholders attending the Monitoring and Evaluating 
Tourism and Service Industry Research Project 2012 Conference. The samples were selected by using the 
purposive sampling method. The descriptive statistics – frequency, percentage, arithmetic mean and 
content analysis were applied for data analysis. 
 The second sub-project is the research that applied both quantitative and qualitative 
methods. The data resources for this study were from the work results of the research on tourism management 
funded in 2012. There were overall 38 projects (112 sub-projects) in the prior research. From these data, the 
researcher has analyzed, presented with descriptive statistics and content analysis, and synthesized in accordance 
with the context of the research problems. 

The results of monitoring the first projects after 12 months showed that there were 34 
research plans followed the research proposals while 5 research plans with some amendments. The 
evaluation of the research projects showed that there were 7 research plans which completed at the very 
good level, 21 research plans which completed at the good level, 8 plans which completed at the 
moderate level, and 3 research plans which should be improved.  

The videos promoting the achievement of the Monitoring and Evaluating Tourism and Service 
Industry Research Project  2012 were finished on time by outsourcing the private company. They were 
presented in the Thailand Research Expo 2013 on the 24th August 2013.  

The achievements of the Monitoring and Evaluating Tourism and Service Industry Research 
Project 2012 were the outcome which supported the First National Research Strategy (2011-2012);  the 15 
excellent research plans which provided the benefit and creation of tourism and service industry and 
were presented in the TRF Forum; and the recommendation of tourism industry development policy 
including the support of tourism industry. Many research plans were beneficial to the economic, social 
and environmental issues. The results could be implemented to the government, private sectors, 
communities and tour operators.    



The results of the second sub-project research were as follows: 1) the first strategy enhanced the 
National Policy on Tourism Research (2012 – 2016 B.E.) – the policy which promotes the enhancement of the 
national tourism research agenda, consisting of 31 projects (89 sub-projects), and in consensus with the second 
strategy which promotes researches in potential sites for tourism, consisting of 7 projects (23 sub-projects);   2) the 
correlation between the prior research funded in 2012 with the development of the tourism industry was found 
to be significant in 4 areas – tourists, tourism resources, tourism entrepreneurs and infrastructure and the 
supporting factors in tourism.  Two bodies of knowledge were discovered: tourism resources and tourism 
management. As for the impact assessment, economics was found to have the greatest impact on income 
growth. 
 This research proposed that the four following future researches should be funded: 1) a research 
which helps develop the laws and regulations on tourism management, to make the management of tourism 
industry more efficient; 2) a research on developing an efficient market structure for tourism industry;  3) a 
research on developing an infrastructure, safety and other supporting factors in the tourism industry;  and  4) a 
research which helps preserve the national resources and environment.  

 
Keywords: Monitoring and Evaluating, Tourism and Service Industry, Analyze and Synthesize the Research, 
National Policy on Tourist Research 
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