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บทคัดย่อ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เป็น
หน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักที่ส ำคัญในกำรน ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ รวมทั้งปฏิรูประบบกำร
วิจัยของประเทศไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  ซึ่งผลจำกกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรวำงแผนและก ำหนดทิศทำงในกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในระยะยำว ท ำให้
ทรำบว่ำประเด็นใดมีกำรศึกษำไปแล้ว และประเด็นใดควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม ไม่สนับสนุนทุนวิจัยซ้ ำซ้อน 
นอกจำกนั้นยังสำมำรถรวบรวมและจัดแยกประเด็นของผลกำรวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร
ที่ได้รับทุน ทั้งยังทรำบถึงกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในรูปแบบของเส้นทำงกำรท่องเที่ยวใหม่ และกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว 
 คณะนักวิจัยตระหนักถึงควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยวที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ในปี พ.ศ. 2556 จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์งำนวิจัยเหล่ำนั้นอย่ำงต่อเนื่องว่ำมีควำมสอดคล้องตำมกรอบยุทธศำสตร์ กำรวิจัยกำรท่องเที่ยว
แห่งชำติ พ.ศ.2555 – 2559 และกรอบกำรวิจัยด้ำนกำรบริกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ของ วช.ประจ ำปี พ.ศ. 2556 
ซึ่งในงำนวิจัยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพ่ือวิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมสอดคล้องของงำนวิจัยด้ำน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี พ.ศ.2556 2) เพ่ือกำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ (วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์) ของงำนวิจัยโครงกำรวิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และบริกำร ปี 2555-2556 3) เพ่ือคัดเลือกแผนงำนวิจัยของโครงกำรวิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและ
บริกำรที่ได้รับทุนในปี 2556 ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ และ 4) เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรก ำหนดกรอบวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวปี 2558  

โดยกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ที่เป็นกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรวิจัยของ
โครงกำรวิจัยด้ ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวและบริกำร ที่ ได้ รับทุนสนับสนุนจำก สกว .  ในปี  
พ.ศ.2556 จ ำนวน 29 แผนงำน โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ
วิเครำะห์เชิงปริมำณ และแบบวิเครำะห์เชิงคุณภำพ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนงำนวิจัย
โครงกำรวิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ได้รับทุนใน ปี 2556 และแผนงำนวิจัยโครงกำรวิจัย
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ได้รับทุนใน ปี 2555 ที่ได้รับกำรคัดเลือกจ ำนวน 7 แผนงำน และในปี 
2556 จ ำนวน 1 โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย คณะผู้วิจัยจะน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์และน ำเสนอผลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ รวมทั้งกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (content analysis) ตำมประเด็นปัญหำที่ก ำหนดไว้ 

ในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 
2555 – 2559 ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 เร่งส่งเสริมกำรวิจัยวำระแห่งชำติทำงกำร
ท่องเที่ยว ยุทธศำสตร์ที่ 2 สนับสนุนกำรวิจัยในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวและพ้ืนที่เชื่อมโยง และ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรวิจัยกำรท่องเที่ยว 
โดยจะจ ำแนกรำยละเอียดใน 3 ข้อย่อย ดังนี้  



1) สภำพทั่วไปของงำนวิจัย 2) รำยละเอียดควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ และ 3) สรุปผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องตำมกรอบกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
ประจ ำปี พ.ศ.2556 ของโครงกำรวิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร ที่ได้รับทุนในปี 2556 ที่ได้จ ำแนก
ผลกำรวิเครำะห์เป็นผลลัพธ์เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ พบว่ำเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ทั้งเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ ครบทุกตัวชี้วัด เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ “แผนงำนกำรวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ :กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว” ที่มุ่งให้เกิด องค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรวิจัยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (พ.ศ.2555– 2559) 
และได้แนวทำงในกำรก ำหนดกรอบกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีกำรสร้ำง และ
พัฒนำนักวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวหรือนักวิจัยในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนและ
เพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทย  

ส ำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐศำสตร์ สำมำรถแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกงำนวิจัยดังกล่ำว
นั้น ออกเป็น ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ ผลกระทบด้ำนสังคม/วัฒนธรรม และผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของอุปทำนกำรท่องเที่ยว  
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของชำติและแนวโน้มของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่เป็นที่
ต้องกำรของตลำดกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล และกำรพัฒนำศักยภำพของอุปทำนนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของชำติ  

ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม กำรส่งเสริมรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนเชิง
วัฒนธรรมของชำติพร้อมทั้งกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริมควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในภูมิภำค
อำเซียน  

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์และรักษำสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่จะ
ได้รับผลกระทบจำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวกำรพัฒนำรูปแบบของกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ท ำให้เกิดกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ในกำรเป็นต้นแบบที่ดีของกำรจัดกำรทองเที่ยวที่มีกำรดูแลรักษำทรัพยำกรไม่ให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่จะต้องมองควำมยั่งยืนที่จะท ำให้สังคมหรือผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว มีเข้ำใจที่ดีในเรื่องดังกล่ำวที่เป็นข้อจ ำกัดของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศ
ก ำลังพัฒนำที่มุ่งแต่กำรสร้ำงรำยได้แต่ขำดกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

 The National Research Council of Thailand (NRCT) and the Thailand Research 
Fund (TRF) both see the importance in implementing the results obtained from national 
research projects. Among these are the findings from the research projects on “Long-term 
Management of Tourism” in Thailand, which are essential for both institutions to decide 
whether to make further planning and to provide necessary funding for such projects. 
Together, NRCT and TRF help gather and categorize data resulted from the funded research 
projects on tourism and service industry. These are useful information to commercially 
promote the new routes of tourism and activities in Thailand.  

 The research team at TRF recognizes the significance of the knowledge gained 
from the research projects on tourism management that were funded in 2013. The data 
have been analyzed and synthesized to see whether the findings from these research 
projects comply with the Strategic Framework of National Tourism Research Project 2012-
2016 as well as with the NRCT’s Research Framework on the Management of Tourism 2013. 
Thus, the objectives of this research paper are as follows: (1) to analyze and synthesize the 
compliance of the research works on the tourism and service industry funded in 2013; (2) to 
estimate the economic values and commercial benefits gained from the research projects 
on tourism and service industry during 2012 – 2013; (3) to select from the research projects 
funded in 2013 the most appropriate research plan that is relevant for commercial 
promotion; and (4) to set an approach to a research project model for tourism management 
in 2015. 

 In analyzing and synthesizing 29 research plans and works that were funded 
by TRF in 2013, the researchers use qualitative and quantitative methods. The sample group 
is the two research plans on tourism and service industry funded in 2013 and 2012. From 
these research plans, one plan was selected from the 2013 funded research project and 
seven plans from the 2012 funded research project. The data from the research were 
synthesized and presented in descriptive statistics. Content analysis was also used 
accordingly. 

 There are 3 national strategies with which the research project need to 
comply: (1) to promote the national research agenda on tourism; (2) to support the local 
research that has potentials and that is compliable with the national strategy on tourism, 



and (3) to develop and build strength in the tourism management mechanism for 
researches. 

 The findings from the compliance analysis show that all factors involved are 
quantitatively and qualitatively in accordance with the objectives of the research – i.e. they 
are responsive to the national development agenda and strategy for tourism (2012-2016); 
they also provide new foundation of knowledge about tourism in Thailand; they also help 
set forth an approach to a new model for the research on tourism management; and finally, 
they also create professionalism in researchers who work in the field of tourism 
management. 

  
The impact of this research on the economy as a whole can be categorized as 

follows: 
1. Economic impact: elevates the potential demand for tourism which is in alignment 

with the national development agenda that includes creative tourism, but does not tarnish 
the national identity. 

2. Social and cultural impact: promotes cultural tourism and cooperation on tourism 
with neighboring ASEAN countries. 

3. Environmental impact: promotes environmental preservation and ecological 
conservation; prevents commercial exploitation; emphasizes on sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 


