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การวิจัยการทองเที่ยว 

 
 

การทองเที่ยว 
 

ปจจุบันการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมการบริการที่มีความสําคัญสูงสุด  สามารถสราง
รายไดใหกับประเทศไทยมาเปนอันดับหนึ่ง  รายไดที่เปนรูปของเงินตราตางประเทศที่ไดมาน้ัน
ยัง ชวยสรางงาน สรางรายไดใหกับประเทศอีกดวย  ดังน้ันจึงจําเปนที่หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ตองรวมมือกันพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับของ
นักทองเท่ียวทั่วโลกวา ไดรับความคุมคาในการเดินทางทองเท่ียว ตลอดจนการจายเงินเพื่อซ้ือ
สินคา ตาง ๆ   ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะสงผลกระทบกับรายได
ของประเทศโดยสวนรวม   จึงเปนเรื่องที่ทุกหนวยที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวควร
ทราบ และนําไปวางแผนพัฒนาใหการทองเท่ียวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

องคการสหประชาชาติ (พ.ศ. 2506)  ไดกําหนดคุณสมบัติของการทองเท่ียวไวดังนี้ 
1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว 
2.  เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
3.  เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามที่ไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือหา

รายได 

การทองเที่ยว (Tourism) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเดินทางของบุคคลจากถิ่นที่
อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงคที่ไมใชเพ่ือเปนการหารายได   

ปจจุบันธุรกิจทองเที่ยวมีความสลับซับซอน และมีการแขงขันกันอยางรุนแรงตลอดเวลา  
ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันการตัดสินใจผิดพลาด และเปนการชวยวางแผนดําเนินงานในอนาคต  
ผูบริหารจําเปนตองอาศัยขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และขอมูลตางๆ ที่ไดมาน้ันจะตอง
เชื่อถือได ตลอดจนมีรายละเอียดหรือสถิติรองรับ ขอมูลสวนใหญไดจากการดําเนินการวิจัย  สิ่ง
สําคัญประการหน่ึงที่จะทําใหธุรกิจอยูรอดและเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงสวนใหญเกิด
มาจากผลของการวิจัย   ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวา การวิจัยเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยใหการ
ประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาจกลาวไดวาการวิจัย คือการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลตาง ๆ อยางมีระเบียบและมี
จุดมุงหมาย  เปนการนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห เปรียบเทียบความหมาย ตลอดจนการหา
เหตุผลและความเปนมาของขอมูล  มีการสรุปโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทางสถิติ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความจริงและหลักการบางอยาง  การวิจัยจึงเปนการคนหาคําตอบสําหรับคําถาม
ที่สงสัยและในสิ่งที่อยากจะรู  



งานวิจัยที่เก่ียวของกับธุรกิจทองเท่ียว  สามารถแบงออกได  ดังนี้ 
 

การวิจัยเบื้องตน 
 
เปนการวิจัยที่ไมไดแสดงความคิดเห็นออกมา  แตจะเนนการใชขอมูลที่ไดรับใหเปน

ประโยชนตอการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือคนหาปญหา  เปนการศึกษาวาปญหาท่ีแทจริงอยูที่ไหน  เชน “ศึกษาปญหา
ความลาชาของระบบการตรวจคนเขาเมืองที่ทาอากาศยานระหวางประเทศ” 

2.  เพ่ือศึกษาภูมิหลังของปญหา  ศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับปญหาวามี
ความเปนมาอยางไร เชน “การศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวที่เกิดจากปญหาการกอการ
รายในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย” 

 
การวิจัยกับการทองเที่ยว 
 

สําหรับการศึกษาวิจัยใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวนั้น จะพิจารณาถึงองคประกอบ 3 
ประการ คือ 

1.   ลักษณะของการทองเที่ยว (Tours) จะตองพิจารณาวาการทองเท่ียวนั้น  มี
ลักษณะของการใหบริการอยางไร  ใหอะไรแกผูที่มาใชบริการ  และบริการเหลาน้ันมีความ
จําเปนตอการทองเท่ียวหรือไม  

2.   ผูใชบริการ  (Human) พิจารณาวาผูใชบริการน้ันมีพฤติกรรม (Behavior) และความ
ตองการ (Needs) อยางไร  โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมและ ความรูสึกนึกคิดตลอดจนทัศนคติ
ของผูใชบริการในดานความตองการ   ควรทราบวาผูที่มาใชบริการโดยสวนรวมนั้นมีความ
ตองการในบริการอยางไร  และอยูในระดับไหน เปนตน  

3.  แนวโนม (Trends) จะพิจารณาถึงแนวโนมของสถานการณตาง ๆ ของการ
ทองเท่ียวที่เกิดจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

 (1)  ดานเศรษฐกิจ (Economics)  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอยาง  เชน ระดับราคา ระดับรายไดของผูที่มาซ้ือบริการทองเท่ียว   
โดยพิจารณาจาก อุปสงค (Demand) และ อุปทาน (Supply) ของการทองเท่ียว  เปนตน 

 (2)  ดานสังคม (Social)  เปนการพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  
ลักษณะของสังคมเปนไปในรูปแบบไหน  เปนตน 

 (3)  ดานรัฐบาล (Government)   เปนการพิจารณานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยววามีการสนับสนุนธุรกิจทองเท่ียวอยางไรบาง  โดยอาจพิจารณาไดจากกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่รัฐบาลไดออกมาเพ่ือใชบังคับ 



 (4)  ดานประชากร (Population) พิจารณาวาประชากรโดยสวนรวมที่มีสวน
เก่ียวของกับการทองเท่ียววามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มากนอยแคไหน ตลอดจนมีแนวโนม
ไปในลักษณะใด 

 (5)  ดานสภาวะแวดลอม (Environment)  พิจารณาวาสภาวะแวดลอมโดยท่ัวไป
ของการทองเที่ยวนั้นมีอยางไร  มากนอยแคไหน  เปนสภาวะแวดลอมภายในหรือเปนสภาวะ
แวดลอมภายนอก  และมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวหรือไม อยางไร   

 

วัตถุประสงคของการวิจัยการทองเที่ยว 
 

เน่ืองจากการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ มีบุคลากรที่เก่ียวของ
เปนจํานวนมากการวิจัยจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาววัตถุประสงคของการ
วิจัยจึงควรชวยตอบคําถามที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี การนําผลการวิจัยมาใชกับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวน้ัน  อาจสรุปถึงวัตถุประสงคที่สําคัญได ดังนี้ คือ 

 
1.   เพื่อทราบผลตอบแทนหรือกําไร (Profit)  อาจนับไดวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการ

ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยจะใชการวิจัยเพ่ือหาขอมูลหรือ
พิจารณาวา การประกอบการนั้นมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปของ
กําไรมากหรือนอยเพียงไร 

2.  เพ่ือการลงทุน (Investment) เพ่ือใชผลของการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาวา 
จะลงทุน จะเพ่ิมการลงทุน หรือจะลดการลงทุน  วาควรเปนไปในลักษณะใดจึงจะไดผลคุมคา
ตรงตามความตองการ 

3.   เพื่อดําเนินงาน (Operation) ใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ที่จะทําใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับผลสูงสุด 

4.  อ่ืน ๆ (Other) นอกจากน้ันแลวหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็สามารถนํา
การวิจัยไปใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผน พัฒนา และแกปญหาที่เกิดขึ้น 

 

ประโยชนของการวิจัยที่มีตอการทองเที่ยว 
 

ประโยชนของการวิจัยนอกจากจะใชในการตอบคําถาม  อธิบายถึงวัตถุประสงคหรือเพ่ือ
นําไปประยุกตใชแลว  การวิจัยทางดานการทองเท่ียวยังสามารถนําไปใชประโยชนไดในแงมุม
ตาง ๆ ดังนี้ 

1.   ใชในการประเมินสถานการณทองเที่ยวในอดีตที่ผานมา   



 เปนการประเมินสถานการณการทองเท่ียวที่เกิดขึ้นในอดีต เชน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ตลอดจนความเจริญเติบโตของการทองเท่ียว ที่มีพัฒนาการอยางตอ
เน่ืองมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ที่การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดในรูปของเงินตรา
ตางประเทศใหกับประเทศในอันดับหน่ึง เพ่ือใชขอมูลเหลาน้ันมาใชเปนกลยุทธในการวางแผน
ตอไป 

2.   ใชในการประเมินสถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน 
 การวิจัยการทองเท่ียวในปจจุบัน จะเปนเครื่องแสดงใหเห็นสถานการณการเปลี่ยน 

แปลงของการทองเท่ียวทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ที่มีอยูในปจจุบัน
วาไดดําเนินการไปอยางไร เชน แนวโนมการเขาพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  
ระยะเวลาในการเขาพัก  คาใชจายในการทองเที่ยว คายานพาหนะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
นักทองเที่ยวไดใชไปในขณะที่ทองเที่ยวอยูในประเทศไทย  นอกจากนั้นแลวยังใชการวิจัยใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวาสงผลกระทบหรือไมอยางไรในการเดินทางทองเท่ียว   

 -  เพ่ือใหทราบถึงความตองการดานอุปสงค (Demand) ของการทองเที่ยว เชน 
ระยะเวลาที่ใชในการทองเท่ียว อํานาจการซื้อ ตลอดจนความตองการในดานอ่ืน ๆ ของการ
ทองเท่ียว   

 - เพื่อทราบถึงความตองการดานอุปทาน (Supply) ที่อาจพิจารณาไดจากความ
ตองการที่จะตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เชน  การศึกษาถึงศักยภาพและ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ของสถานที่ทองเท่ียววามีความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของการ
หรือความพึงพอใจของนักทองเท่ียวไดมากหรือนอยเพียงใด 

3.  ใชประเมินสถานการณทองเที่ยวในอนาคต 
 โดยการใชผลการวิจัยที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน มาใชในการพยากรณสถานการณ

ทองเท่ียวที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  วาจะเปนไปในลักษณะหรือรูปแบบใด เชน  จํานวนวัน
พักเฉลี่ย คาใชจาย  รายไดโดยเฉลี่ย เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใชขอมูลในการพยากรณตลอดจนเพ่ือ
เปนการวางแผนรองรับการสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ใชสําหรับวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
 เปนการจัดทําการวิจัยในลักษณะตาง ๆ  เชน 
 - ขอมูลดานประชากร  เชน   เพศ  อายุ อาชีพ รายได ที่อยู  เปนตน 
 -  ฤดูการทองเที่ยว เชน สําหรับประเทศไทย ฤดูหนาวนับเปนฤดูที่มีนักทองเที่ยว
เดินทางเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก เพราะมีอากาศเหมาะสําหรับการทองเท่ียว 

-   ระยะเวลาพักผอน  เชน วันขึ้นปใหม  วันสงกรานต  หรือจํานวนวันที่ใชพักผอน 
เชน  3 วัน 7 วัน 15 วัน เปนตน 

-   จุดหมายปลายทาง เชน ภูเก็ต ภูกระดึง ฮองกง โตเกียว  เปนตน 
 -   ลักษณะการเดินทาง  ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ เปนตน 



 -   ที่พัก เชน โรงแรม รีสอรท  บังกะโล เปนตน 
-   บริการนําเที่ยว  ซื้อบริการนําเที่ยวสําเร็จรูป หรือการนําเที่ยวตามที่ตองการ 

 -   ประโยชนที่ไดรับจากการทองเท่ียว  ไดความรู ประสบการณ 
 -   ทัศนคติหรือเหตุจูงใจ  ที่ใชประกอบการทองเที่ยว จากคําบอกเลา  การโฆษณา  
หนังสือนําเที่ยว เปนตน 
 -  สินคาที่ระลึก เชน งานแกะสลักไม ผาไหมไทย เปนตน 
 -    คาใชจายตางๆในการทองเท่ียว เชน คาที่พัก อาหาร  ยานพาหนะ เปนตน 

5.  นําผลการวิจัยไปใชวิเคราะหปญหา  สามารถนําเอาผลการวิจัยไปใชในการ
วิเคราะหปญหาทางการทองเท่ียวที่เกิดขึ้นวาเกิดจากสาเหตุใด 

6.  ชวยใหทราบถึงจุดบกพรอง  การวิจัยจะชวยใหทราบถึงขอมูลอยางลึกซ้ึงเปนระบบ 
รูจักประชากรหรือกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง เขาใจสภาพของปญหาของการทอง เที่ยว  
ตลอดจนงบประมาณ วัสดุอุปการณ การจัดการ การบริหาร  ตลอดจนนโยบายของผูที่มีสวน
เก่ียวของ ทั้งน้ีใหผูที่มีสวนเก่ียวของใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูลเพื่อหาทางแกไขตอไป  

 
บทบาทของการวิจัยที่มีตอการทองเที่ยว 
 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การวิจัยเปนเคร่ืองมือที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
การวางแผนการสงเสริมการทองเที่ยว  เพราะนอกจากเปนการตอบปญหาของการทองเที่ยว
อยางมีเหตุผลมีสถิติอางอิงแลว   การวิจัยการทองเที่ยวยังประกอบดวยบทบาทดานอ่ืน ๆ  
ดังตอไปน้ี คือ 

1.   การวิจัยจะชวยในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค  ของการทองเท่ียวไดอยาง
เหมาะสม 

2.   การวิจัยทําใหทราบถึงอดีตที่ผานมาของการทองเที่ยว เพ่ือใชเปนกล       ยุทธใน
การวางแผนสงเสริมการทองเท่ียว 

3.   การวิจัยทําใหทราบสถานการณในปจจุบัน ไดตรงกับความเปนจริง 
4.   การวิจัยเปนการดําเนินการหาขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรมีระบบที่ชัดเจน ในเรื่องของ

พฤติกรรมการทองเท่ียว งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  การจัดการ   การบริหาร และนโยบายของ
การสงเสริมการทองเท่ียว 

5.   การวิจัยทําใหรูถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียววามีอยางไรบาง 
6.   การวิจัยจะชวยในการวางแผนจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
7.   การวิจัยจะชวยในการสรุปและประเมินผลการทองเที่ยว เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวตอไป 
 



 

 
ความสําคัญของการวิจัยทางการทองเที่ยว 
 

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การวิจัยเปนเครื่องมือทางธุรกิจการทองเที่ยวสําหรับเปน
แนวทางในการตัดสินใจที่มีหลักการและเหตุผล มีระบบมี ขั้นตอน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหา
คําตอบสําหรับใชประกอบการตัดสินใจที่จะแขงขัน หรือดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดวยเหตุผลดังกลาวการวิจัยจึงเปนการคนหาคําตอบอยางมีเหตุผล  มีหลักฐาน  แตอยางไรก็
ตามการวิจัยไมสามารถตอบคําถามไดทั้งหมดได  เพราะยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรค 
เชน ระยะเวลา งบประมาณ  ตลอดจนบุคคลกร  เปนตน 

อาจกลาวไดวาการวิจัยมีความสําคัญตอการบริหารตลอดจนการตัดสินใจในการวาง
นโยบายและเพื่อวางแผนการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว ดังนี้ 

1. ชวยใหทราบถึงแนวในการใหบริการทองเที่ยวใหสอดคลองกับสถานการณหรือความ
ตองการของตลาด ตัวอยาง เชน การตั้งราคาคาบริการอยางเหมาะสม  การทราบถึงชองทางใน
การใหบริการทองเท่ียวในตลาดที่มีโอกาสจะตอบสนองไดดี 

2. กระตุนใหการขายบริการทองเท่ียวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
3. ทราบถึงขีดความสามารถของตลาดทองเที่ยว  ทั้งน้ีเพ่ือดําเนินการสงเสริมการจัด

จําหนายในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมตอไป 
4. ชวยลดตนทุนทางการตลาด 
5. ชวยทําใหผูบริหารเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีแนวความคิดที่จะนําไปปรับปรุง

วัตถุประสงค และนโยบายของธุรกิจใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 
6. ทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดี มีความผูกพันกับกิจการ  เพราะการธุรกิจดําเนินการ

อยางมีระบบ มีเหตุผล มีหลักเกณฑ นาเชื่อถือ เปนตน 
 

สาเหตุที่มีการวิจัยทางการทองเที่ยว 
 

การประกอบธุรกิจทองเที่ยวนั้น ผูประกอบการจะเนนถึงเรื่องกําไร หรือผลประโยชนที่
ไดรับจากการลงทุน  อีกทั้งการประกอบธุรกิจจําเปนตองใชเงินเปนจํานวนมาก ดังน้ันการวิจัย
จะชวยเพ่ิมความเชื่อม่ัน หรือเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการประกอบการ  จะชวยผูบริหารในการ
ตดัสินใจที่อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงดวยเหตุผลดังตอไปน้ี คือ 

1.    ความจําเปนที่จะตองใชขอมูล  ในกรณีที่ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองใชขอมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  โดยที่ขอมูลที่ไดจากการวิจัยน้ันจะตองมีรายละเอียดและขอเท็จจริง
มากพอ 



2.   เปนเคร่ืองมือ  การวิจัยทางธุรกิจทองเท่ียวน้ัน สามารถใชเพ่ือคนหาคําตอบ
ตลอดจนวิธีดําเนินการอยางมีหลักการ เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งของผูบริหาร 

3.   การทองเที่ยวในสถานการณและเวลาที่เหมาะสม  การวิจัยทางการทองเที่ยวจะ
ทําใหผูประกอบการเขาใจอยางมีหลักการถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนอุปสงคและ
อุปทานของการทองเที่ยววามีรายละเอียดหรือขอเท็จจริงอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือจะไดดําเนินการ
ทางดานการตลาดไดในเวลาและสถานการณที่เหมาะสม เชน การลดราคา เปนตน 

4.   ชวยลดตนทุนการตลาด  การวิจัยทางการทองเที่ยวจะชวยใหผูบริหารทราบถึง
ตนทุนทางการตลาด งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานทางการตลาด การทราบรายละเอียด
ดังกลาว จะสามารถดําเนินการเพ่ือลดตนทุนการดําเนินการที่ไมจําเปนลงได 

5.   ชวยใหผูบริหารมีความคิดริเร่ิม   สําหรับผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการปรับ
นโยบายและวัตถุประสงคของธุรกิจการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสถานการณ การวิจัยทาง
การตลาด จะทําใหผูบริหารเขาใจถึงสภาพความเปนจริงของธุรกิจ วามีความเปลี่ยนแปลงไป
ภายใตเง่ือนไขของสภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง หรือการปกครอง ฯลฯ อยางไรจะไดวางกล
ยุทธทางธุรกิจ หรือเพ่ือปรับนโยบายเพ่ือรองรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและใน
อนาคต 

6.   ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ดี  ทําใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกร  
เพราะการวิจัยเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นถึงวิธีการดําเนินธุรกิจอยางหลักการมีเหตุผลขอมูล ทําให
พนักงานเขาใจถึงระบบของธุรกิจที่ดําเนินการอยางมีหลักเกณฑ  จะทําใหไดองคกรรับความ
เชื่อถือจากพนักงาน ซึ่งจะสงผลทําใหเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัยทางการทองเที่ยว 
 
 เนื่องจากปจจุบันธุรกิจการทองเที่ยว มีพัฒนาการแตกตางกวาที่เคยเปนมาในอดีต  

เพราะเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันกันอยางมาก ทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหวาง
ประเทศ จําเปนตองใชการวิจัยเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจ การประเมิน
ประสิทธิภาพการประกอบการ การวิจัยทางการทองเท่ียวเปนกิจกรรมอยางหนึ่งทางธุรกิจ 
(Business Activity) ที่สามารถตอบคําถามของผูใหบริการการทองเที่ยวได  ทําใหผูบริหารมี
ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูลเก่ียวกับภายในและขอมูลภายนอกองคการ เชน ขอมูล
ทางการทองเที่ยว ขอมูลทางดานการตลาด สภาวการณทางดานเศรษฐกิจ ขอมูลทางดานการ
แขงขัน รวมทั้งขอมูลที่มีลักษณะที่ไมแนนอนหรือไมสามารถควบคุมได การวิจัยทางการ
ทองเท่ียวจะครอบคลุมถึงรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1.  การวิจัยเก่ียวกับตัวนักทองเที่ยว  เปนการศึกษาถึงรายละเอียดของนักทองเท่ียว
ในเรื่องตาง ๆ  เชน  เพศ  อายุ  รายได  การศึกษา  ฯลฯ  ทั้งนี้เพ่ือจะไดทราบถึงสาเหตุของ



การทองเที่ยววาเกิดจากแนวความคิด  ทัศนคติ หรือเกิดจากพฤติกรรมใด  โดยท่ัวไปแลวการ
ทําวิจัยเก่ียวกับตัวนักทองเท่ียวเพื่อตอบคําถาม ดังตอไปน้ี คือ 

  -   นักทองเท่ียวชื่นชอบที่จะเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานที่ใด 
 -   นักทองเท่ียวตองการเดินทางทองเท่ียวในชวงหรือฤดูกาลใด 
 -    นักทองเท่ียวมีเหตุผลอยางไรในการทองเท่ียว 
 -    นักทองเท่ียววางแผนการทองเท่ียวไวอยางไร 
 -    นักทองเท่ียวมีทัศนคติอยางไรกับการทองเท่ียว 
 -    การทองเท่ียวมีความถี่มากนอยเพียงใด 
 -    นักทองเท่ียวมีงบประมาณการทองเท่ียวไวประมาณเทาไร 
 -    นักทองเท่ียวจะเดินทางไปกับใคร 
     -    อ่ืน ๆ 
2.  วิจัยถึงเหตุจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว เปนการวิจัยเพ่ือคนหาแรงจูงใจที่

กอใหเกิดพฤติกรรมการทองเท่ียววาเปนเพราะสาเหตุใดนักทองเที่ยวจึงเกิดแรงจูงใจเดินทางไป
ทองเท่ียวยังสถานที่ดังกลาว   

3.    วิจัยสภาพตลาด  เปนการศึกษาสภาพความเปนจริงของตลาดการทองเที่ยวมียอด
การขายในปริมาณเทาไร  โดยทั่วไปแลวอาจแบงสภาพของตลาดออกได  ดังนี้   
 -   การทองเที่ยวที่มาจากตางประเทศ (Inbound)  เปนการวิจัยเกี่ยวกับการ
เดินทางนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับ วัตถุประสงคในการทองเท่ียว สถานที่ทองเท่ียว  ประเทศหรือถิ่นที่อยูของนักทองเที่ยว  
อายุ  เพศ อาชีพ  คาใชจาย  ลักษณะการเดินทาง เปนตน 
 -   การทองเท่ียวไปตางประเทศ (Outbound)  เปนการวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียด
ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวยังตางประเทศ เก่ียวกับ วัตถุประสงคในการ
ทองเท่ียว ประเทศ  สถานที่ทองเท่ียว งบประมาณที่ใช ลักษณะการเดินทาง เปนตน     
 -   การทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เปนการวิจัยเก่ียวกับการเดินทาง
ของคนไทยที่ทองเที่ยวภายในประเทศ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค  แหลง
ทองเท่ียว  งบประมาณ   จํานวนวัน ยานพาหนะ สถานที่พักแรม  เปนตน  

4.    การวิเคราะหและควบคุมการขาย  คือ การประเมินขอมูลหรือสภาพของการตลาด
เก่ียวกับตัวนักทองเท่ียว  โอกาสหรือความสามารถในการขายบริการนําเที่ยว  สวนครองตลาด 
การวิเคราะหผลกําไรและแนวโนมของยอดขาย  เปนตน 

5.   การวิจัยแหลงทองเที่ยว เปนการวิจัยเก่ียวกับรายละเอียดวาแหลงทองเที่ยว
เหลาน้ันมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวหรือไม อยางไร ซึ่งการวิจัยจะ
ประกอบดวย คุณลักษณะหรือคุณคาโดยทั่วไป  สถานที่ตั้ง ขนาด สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ   เชน  สถานที่พักแรม ภัตตาคารรานอาหาร แหลงบันเทิง  เปนตน  



6.    วิจัยมัคคุเทศก  เปนการวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติโดยท่ัวไปของมัคคุเทศกวาควรมี
อยางไรบาง เชน ความรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว บุคลิกภาพ  ภาษาที่ใชในการสื่อสาร เปนตน  

7.   วิเคราะหตนทุนการจําหนาย  เปนการวิเคราะหรายละเอียดของตนทุนในการ
จําหนาย ตลอดจนหาขอบกพรองของชองทางการจัดจําหนายที่อาจทําใหขาดทุนหรือไมไดกําไร
เทาที่ควร 

8.  วิจัยการโฆษณา  การวิจัยถึงประโยชนหรือผลของการโฆษณาที่ทําใหเกิดอิทธิพล
ทางดานจิตใจ  ดานอารมณ  สังคม การตอบสนองของนักทองเที่ยว  เพ่ือเปนการวัดผลของการ
โฆษณาวาเปนไปตามแผนการ หรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม เพราะเหตุใด 

จะเห็นไดวาการวิจัยทางการทองเที่ยวจะสามารถตอบคําถามที่ตองการทราบไดอยาง
เจาะจงและมีหลักฐาน   ซึ่งมีผลทําใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การตัดสินใจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 

 
ลักษณะของการวิจัยทางการทองเที่ยว  
 

การวิจัยทางการทองเที่ยวเปนการวิจัยทางสังคมศาสตร ลักษณะของการวิจัยโดยทั่วไป
แลว คือการเลือกปญหาของการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบ การเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล  และการตีความหมาย ฯลฯ  อาจสรุปลักษณะของการวิจัยทางการทองเที่ยวได 
ดังตอไปน้ี คือ 

1.   เปนกระบวนการ การวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึก การวิเคราะหขอมูล
อยางมีระบบ มีการตรวจสอบ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการคนหาขอมูล 

2.    มีการกําหนดวัตถุประสงค  การวิจัยจะตองมีวัตถุประสงคดําเนินการอยางชัดเจน 
ปราศจากอคติ  ใชหลักการและเหตุผลในการศึกษาตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  

3.   ชวยประกอบการตัดสินใจ สามารถใชการวิจัยเปนเคร่ืองเพ่ือชวยในการตัดสินใจ
ทางการทองเท่ียว    โดยมีการตรวจสอบขอมูลอยูตลอดเวลา เพ่ือปองกันปญหาอันอาจเกิดขึ้น 

 

การนําผลการวิจัยมาใชกับธุรกิจการทองเที่ยว 
 

การวิจัยจะไมเกิดประโยชนถาไมไดนําผลของการวิจัยมาใช  การนําผลการวิจัยมาใชกับ
ธุรกิจทองเท่ียวนั้น มีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ คือ 



1.   เพ่ือกําไร  (Profit)   กําไรที่ไดรับจากการลงทุนน้ันนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
สําหรับการประกอบธุรกิจทองเท่ียว   โดยใชการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาวาธุรกิจน้ันไดรับ
ผลตอบแทนมากนอยแคไหน 

2.   เพื่อการลงทุน (Investment)  เพ่ือพิจารณาวา  การลงทุนประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวน้ันคุมกับการลงทุนหรือไม 

3.  เพ่ือการดําเนินงาน  (Operation)   จัดทําขึ้นสําหรับชวยในการตัดสินใดําเนินงาน   
สวนใหญแลวการศึกษาวิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวดําเนินงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีขอมูลและสถิติรองรับ 

กลาวโดยสรุปการศึกษาวิจัยจะใชการวิเคราะห (Analysis)  แลวนําผลของการวิเคราะห
มาคาดคะเน (Forecasting) ดวยวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
ตองการ 

เน่ืองจากการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการ ดังน้ันประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของธุรกิจนําเที่ยวที่ดีนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน นับตั้งแต
ผูบริหาร  มัคคุเทศก  และพนักงานไมวาจะอยูในระดับใดก็ตามในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สิ่ง
สําคัญประการหน่ึงที่บุคคลเหลาน้ันตองทําภายในขอบเขตและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานก็
คือ  “การตัดสินใจ” 

การตัดสินใจ  เพ่ือใชแกปญหาอาจเกิดจากการกําหนดวัตถุประสงคหรือเม่ือตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  เม่ือกําหนดวัตถุประสงคแลวปญหาตอมาก็คือมีทางเลือก
หรือไม   ซึ่งสวนใหญแลวจะมีทางเลือกหลายทาง  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่ถูกกําหนดไว
กอนหนาน้ี  กรณีที่มีทางเลือกหลายทางก็อาจทําใหเกิดปญหาวาจะเลือกวิธีใดจึงถูกตอง
เหมาะสม  เพราะแตละทางเลือกจะไดผลลัพธที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม
และขอเท็จจริงที่ เ กิดขึ้นในอนาคตวาควรจะเลือกตัดสินอยางไร เ พ่ือใหเกิดผลลัพธ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการตัดสินใจบางครั้งตองอาศัยขอมูลตางๆ มาเพ่ือชวยประกอบการพิจารณาซ่ึง
สามารถจะทําไดหลายวิธี  “การวิจัย” ก็เปนอีกวิธีหน่ึงจะชวยใหการตัดสินใจงายและแมนยําขึ้น   
เพราะการวิจัยก็คือวิธีการหาขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน 

 
การวิจัยการทองเที่ยวกับธุรกิจอ่ืน ๆ 

 

นอกจากการวิจัยเปนประโยชนตอธุรกิจการทองเที่ยวแลว  การวิจัยยังมีประโยชนกับ
ธุรกิจอ่ืน ๆ อีกหลายสาขาที่เก่ียวของ  ซึ่งสามารถแบงออกได ดังนี้ 

1.   การทองเท่ียว  เพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการที่เ ก่ียวกับการเดินทาง
ทองเท่ียววามีจํานวนเทาไร และเปนไปในลักษณะใด เปนตน 



2.    การโรงแรม  เพ่ือทราบถึงปญหาเก่ียวกับสถานที่พักแรมของนักทองเที่ยว เชน 
สถานที่ตั้ง  การคมนาคม  อัตราคาที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย บริการอ่ืน ๆ  
เปนตน 

3.   สถานที่พักผอนหยอนใจ  เพ่ือทราบถึงแนวโนมของ พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจน
ความตองการของนักทองเท่ียว ในเรื่องสถานที่พักผอน  สถานบันเทิง ฯลฯ เพ่ือนํามาปรับปรุง
ใหตรงตามความตองการของนักทองเท่ียวตอไป 

4. ภัตตาคารและรานอาหาร  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธถึง  รานอาหารที่อรอย 
สะอาด มีชื่อเสียง  อาจใชเปนแหลงที่สงเสริมการทองเท่ียวได 

5.    การประกันภัย  เพ่ือเปนการแบงเบาภาระ  หรือเปนการลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  
และใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน อัตราคาเบี้ย  ความตองการในการประกัน
อุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางทองเท่ียว 

6. การขนสงและการคมนาคม  เพ่ือทราบถึงวิธีการขนสง การติดตอส่ือสาร ปญหา
การจราจร  เก่ียวกับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

7.   ธุรกิจเก่ียวกับการเงิน  เพ่ือทราบถึงคาใชจาย  ปริมาณความตองการบริการดาน
การเงินตางๆ  เพ่ือใชในการทองเท่ียว  เปนตน 

8.  อ่ืนๆ  เพ่ือใชพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ  ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกันกับการ
ทองเท่ียว  

 
ปญหาและอุปสรรคของการวิจัยการทองเที่ยว 

 
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการวิจัยสามารถใชเปนเคร่ืองมือที่ชวยประกอบ การ

ตัดสินใจการวางแผนธุรกิจ และการแกปญหาที่เกิดกับการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อยางไรก็ตามการวิจัยทางการทองเที่ยวก็ยังประสบกับปญหาและอุปสรรคหลายประการ 
ดังตอไปน้ี คือ 

1.  เกิดจากทัศนคติของผูบริหาร  ปญหาที่สําคัญในการวิจัยคือผูบริหารไมเห็น
ความสําคัญของการวิจัย เนื่องจากเสียดายเงินหรือเพราะผลที่ไดรับจากการวิจัยนั้นเห็นไดชา
ประเมินออกมาเปนตัวเงินไดยาก  และการวิจัยไมสามารถวัดหรือประเมินคาเปนตัวเลขได   

2.  การออกแบบการวิจัย  ตองเลือกรูปแบบของการวิจัยใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการ
วิจัย   เพราะถาการออกแบบวิจัยผิดพลาด  ก็จะไดขอมูลที่ไมตรงกันกับการตัดสินใจทาง
การตลาด 

3. การเก็บและการวิเคราะหขอมูล  การสุมตัวอยาง การสัมภาษณ การวิเคราะห  
การแปลความหมาย ตองไดมาจากการเก็บขอมูลที่ถูกตอง  ปราศจากอคติเพราะถาการเก็บ
ขอมูลไมถูกตอง   อาจเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะหและการตัดสินใจได 



4.   การขาดงบประมาณ  การขาดแคลนเงินงบประมาณที่จะนํามาใชในการวิจัยจะมีผล
ทําใหงานวิจัยขาดรายละเอียดหรือขอมูลที่เพียงพอซึ่งจะสงผลทําใหการวิจัยขาดความนาเชื่อถือ 
ถาผูบริหารเขาใจถึงความสําคัญของงานวิจัยแลวปญหาการขาดงบประมาณก็จะนอยลง 

5.  การใชผลการวิจัย   นักวิจัยบางคนมีความรูดีในงานวิจัย  แตไมมีความรูเก่ียวกับ
การทองเที่ยว ไมทราบวาผูบริหารตองการขอมูลหรือผลการวิจัยอยางไร จะทําใหขาด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  ผูบริหารจึงควรมีขอมูลอยูในมือพรอมที่จะนํามาใชในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


