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บทท่ี 11
การสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวไทย

 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวมบีทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิไทยมากขึน้ 
(มสีดัสว่นต่อ GDP ประมาณรอ้ยละ 17 และมสีดัสว่นการจา้งงานไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10) ขณะเดยีวกนัภาครฐั
และหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัภาคเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วมากขึน้เช่นเดยีวกนั 
ทัง้น้ีจะเหน็ได้จากการที่ประเทศไทยมกีารจดัทําแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติตามพระราชบญัญตัิ
นโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 มาแลว้ 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกครอบคลุมปี พ.ศ. 2555-2559 
ส่วนฉบบัที ่2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2560-2564 (คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต,ิ 2560) 

วตัถุประสงคข์องบทน้ีเพื่อสาํรวจพรมแดนความรูท้างวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทย และ
ทศิทางการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย (ไม่ใช่การประเมนิงานวจิยั) โดยการสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวจิยั
ดา้นการท่องเที่ยวไทยที่ครอบคลุมทัง้บทความวชิาการที่เผยแพร่ในวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ 
รวมถงึโครงการวจิยัที่สนับสนุนโดยหน่วยงานหลกัอย่างสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และพยายามให้ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น 
มนุษยวทิยา สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร ์การจดัการ การพฒันา เทา่ทีป่รากฎในฐานขอ้มลูทีนํ่าเสนอในบทน้ี 
 ในลําดบัแรกเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลงานวิจยัด้านการท่องเที่ยวของไทย 
เพือ่ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นประเทศไทย ตามดว้ยการให้
ข้อเสนอสําหรบัปรบัปรุงพฒันาระบบ/ฐานข้อมูลงานวิจยัด้านการท่องเที่ยวของไทยให้พร้อมสําหรบั 
การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big data analysis) ในอนาคต หลงัจากนัน้เป็นการนําเสนอ
เน้ือหาการสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย โดยเริม่ต้นจากการนําเสนอสาระสาํคญั
ของงานศกึษาทีเ่คยมกีารทบทวนวรรณกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมาแลว้ในอดตีจาํนวน 3 ชิน้งาน 
ต่อดว้ยผลการสงัเคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย และวารสารต่างประเทศ ตามดว้ยการสงัเคราะห์
วรรณกรรมประเภทโครงการวจิยั สว่นสุดทา้ยเป็นสรุปและขอ้สงัเกตสาํคญัจากการสงัเคราะหว์รรณกรรม
งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวไทย ดังนัน้ บทน้ีจึงเป็นการประเมินองค์ความรู้ของประเทศที่เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวและศักยภาพของนักวิจัยโดยวัดจากจํานวนนักวิจัย และการวิเคราะห์ในบทน้ีไม่ใช ่
การประเมนิผลผลติ ผลลพัธข์องงานวจิยั ซึง่จะตอ้งใชว้ธิกีารประเมนิทีแ่ตกต่างกนั 

11.1 การวิเคราะหฐ์านข้อมลูงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวของไทย 

หวัขอ้น้ีมเีป้าหมายเพื่อสํารวจและทบทวนฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อยา่งเป็นระบบ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2551-2562) เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการ
ระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วของไทย รวมทัง้การไดม้าซึง่ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการปรบัปรุง
ระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วของไทย สาํหรบัการเตรยีมพรอ้มเพื่อนํามาใชใ้นการวเิคราะห์
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หาช่องว่าง การส่งเสรมิ และการพฒันางานวจิยัด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้การวเิคราะห์
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data analysis) ต่อไปในอนาคต 
 ในการศกึษาไดด้าํเนินการสาํรวจ ตรวจสอบ และทดลองใชร้ะบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัทีม่กีารพฒันา 
และเผยแพร่ภายใต้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นรายงานวจิยัและบทความวชิาการ จํานวน 8 ระบบ/ฐานขอ้มูล
สาํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) ระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) เป็นระบบที่พฒันามาจากการรวม
ระบบการบรหิารงานวจิยัขนาดใหญ่ของไทย 3 ระบบ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ สกสว. และ วช. โดย NRIIS 
จะช่วยใหภ้าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่สาํนกังบประมาณ หน่วยงานสนบัสนุนทุน ผูท้รงวุฒ ิผูป้ระสานงาน และ
นกัวจิยั สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูงานวจิยัทัง้หมดทีไ่ดร้บังบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมในการบรหิารจดัการ สนับสนุน ส่งเสรมิ และพฒันางานวจิยัของไทย จากการตรวจสอบ
พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วจาํนวน 3,761 รายการ 

2) หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เป็นหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวมผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก สกสว. 
(ต้องสมคัรสมาชกิ) จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 มผีลงานวจิยัดา้นการท่องเที่ยว 
ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก สกสว. จํานวน 1,026 โครงการ (รวมโครงการย่อย) แบ่งเป็นงานวจิยั R&D และ
วชิาการดา้นการทอ่งเทีย่ว และงานวจิยัทอ่งเทีย่วเพือ่ทอ้งถิน่ 

3) ศนูยข์อ้มลูการวจิยั Digital “วช.” (Digital Research Information Center) เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิาร
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะเดยีวกบั E-Library ของ สกสว. (ตอ้งสมคัรสมาชกิ) จากการสบืคน้
พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วจาํนวน 1,346 รายการ 

4) คลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR) เป็นคลงัขอ้มลูสาํหรบัสบืคน้โครงการวจิยัทีด่าํเนินการเสรจ็แลว้ 
โดย TNRR เป็นระบบที่เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูลงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ ดงันัน้จึงมิได้มีฐานข้อมูลรายงานวิจยัเป็นของตนเอง (ใช้วิธีการเชื่อมต่อ) จากการ
ตรวจสอบพบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วจํานวน 2,884 
รายการ 

5) ระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJO) 
เป็นแหล่งรวบรวมบทความวชิาการทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารไทยทีอ่ยูใ่นการควบคุมคุณภาพโดยศูนยด์ชันี 
การอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ซึง่จากการสบืคน้และคดักรองพบว่า 
ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มบีทความวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจาํนวน 3,048 รายการ  

6) หอ้งสมุดการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (TAT Library) เป็นแหล่งรวบรวมรายงานวจิยัดา้น 
การท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินการรวบรวมโดย ททท. ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มรีายงานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วใน TAT Library จาํนวน 3,894 รายการ  

7) ระบบเครอืขา่ยหอ้งสมุดอุดมศกึษาในประเทศไทยเพื่อการใชท้รพัยากรสารสนเทศ (ThaiLIS)  
ซึง่มโีครงการ Thai Digital Collection (TDC) ทีใ่หบ้รกิารสบืคน้ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ทีเ่ป็น
วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัของอาจารย์ที่รวบรวมจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ภายในประเทศไทย จากการ
สบืคน้พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานศกึษาเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วจาํนวน 4,736 รายการ 
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8) ฐานขอ้มูลของสถาบนัการศกึษาซึง่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบทีส่ะดวกต่อการใชง้าน 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ได ้เชน่ CUIR (Chulalongkorn University Intellectual Repository) 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, TU Digital Collections ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นตน้ 

ผลการสํารวจและทบทวนงานวจิยัด้านการท่องเที่ยวเชงิระบบจากระบบ/ฐานขอ้มูลสําคญัด้าน
งานวจิยัหลกัของประเทศ 4 ระบบ/ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ
(NRIIS) หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ศูนยข์อ้มลูการวจิยั Digital "วช." และระบบคลงัขอ้มูล
งานวจิยัไทย (TNRR) พบว่า ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2562 มจีํานวนงานวจิยัทัง้สิน้ 3,761 โครงการ 
และมงีบประมาณจดัสรรจํานวน 3,325 ลา้นบาท (คดิเป็นงบประมาณต่อโครงการประมาณ 8.8 แสนบาท) 
และมจีาํนวนนกัวจิยัจากระบบสารสนเทศวจิยั NRIIS (ระบบสนบัสนุนงบประมาณวจิยั) จาํนวน 7,726 คน 
แต่นกัวจิยัจากระบบฐานขอ้มลูวจิยัทัง้หมดมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 15,395 คน (หากไมร่วมการนบัซํ้าจะมจีาํนวน
นกัวจิยัประมาณ 8,817 คน) คดิเป็นงบประมาณต่อนักวจิยัประมาณ 2-4 แสนบาทต่อคน โดยการทําวจิยั
ในประเทศยงัคงกระจุกตวัอยู่ในบางจงัหวดั เช่น เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ เชยีงราย ภูเกต็ นครราชสมีา เป็นต้น 
และเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัที่มงีานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวมากที่สุด (จํานวน 212 โครงการ คดิเป็นงบประมาณ  
125 ล้านบาท) นอกจากน้ี ยงัพบว่า กลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐัและมหาวิทยาลยัราชภฏัได้รบัการจดัสรร
งบประมาณเมือ่เทยีบต่อโครงการและต่อนกัวจิยัสงูกวา่กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ(ตารางที ่11.1) 

ตารางท่ี 11.1 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีใช้ต่อนักวิจยัและต่อโครงการ 

กลุ่ม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จาํนวนนักวิจยั 
(คน) 

จาํนวนโครงการ 
(โครงการ) 

จาํนวน
บทความ 

(บทความ)

สดัส่วนงบประมาณ
ต่อนักวิจยั  

(แสนบาท/คน) 

สดัส่วนงบประมาณ
ต่อโครงการ  

(แสนบาท/โครงการ)
มหาวทิยาลยัของรฐั 964 3,957 1,816 2,166 2.44 5.31 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 918 3,842 2,009 1,447 2.39 4.57 
มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ 498 2,818 1,395 993 1.77 3.57 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 174 1,207 640 317 1.44 2.72 
มหาวทิยาลยัเอกชน 70 566 271 933 1.27 2.65 

ค่าเฉล่ีย 525 2,478 1,226 1,171 1.86 3.75 
 

สาํหรบับทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ThaiJo มจีํานวน 3,048 บทความ  
โดยกว่ารอ้ยละ 36 เป็นการตพีมิพโ์ดยผูเ้ขยีนจากมหาวทิยาลยัของรฐั สว่นมหาวทิยาลยัราชภฎัมกีารตพีมิพ์
ในสดัส่วนรองลงมาประมาณรอ้ยละ 24 สาํหรบัมหาวทิยาลยัแห่งชาตซิึง่มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15 อาจมี
การตพีมิพใ์นวารสารต่างประเทศมากกวา่วารสารไทย 

จากการสบืคน้และตรวจสอบระบบ/ฐานขอ้มลูขา้งตน้ มขีอ้สงัเกตสาํคญัสาํหรบันํามาสู่การพฒันา
และจดัการระบบ/ฐานขอ้มูลในอนาคตสําหรบันํามาใชภ้ายใต้การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big data 
analysis) พอสงัเขปดงัน้ี 

1) หากต้องการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลทัง้หมดมาใช้ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data analysis) ในลําดบัแรกจําเป็นตอ้งมกีารชําระและตรวจสอบเรื่องความซํ้าซอ้นของขอ้มลูระหว่าง
ฐานข้อมูลต่างๆ ก่อนนําข้อมูลมาใช้ เน่ืองจาก เมื่อตรวจสอบระบบ/ฐานข้อมูลงานวิจยัและบทความใน  
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5 ลําดบัแรกที่นําเสนอข้างต้น พบว่า มีรายงานวิจยัและบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงปี  
พ.ศ. 2551-2562 จํานวน 25,233 รายการ ซึ่งหลังจากการชําระและตรวจสอบความซํ้าซ้อนของข้อมูล
ระหว่างฐานขอ้มูลต่างๆ พบว่า เหลอืขอ้มูลอยู่จํานวน 10,028 รายการ (หรอืประมาณรอ้ยละ 40 ของ
ทัง้หมด) ประกอบด้วยรายงานวจิยัจํานวน 6,980 รายการ (รอ้ยละ 70) และบทความจํานวน 3,048 บทความ 
(รอ้ยละ 30)  

2) ระบบ/ฐานขอ้มูลทัง้หมดยงัมกีารนําเสนอคุณลกัษณะของขอ้มูล (Attribute) ทีเ่หมอืนและ
แตกต่างกนั ซึ่งทําใหย้ากต่อการนําไปใชใ้นการวเิคราะห ์ดงันัน้ ในอนาคตควรมกีารกําหนดคุณลกัษณะ
ของขอ้มลูใหส้อดคลอ้งและเหมอืนกนั เพื่อความสะดวกและงา่ยต่อการนําไปใชภ้ายใตก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
ขนาดใหญ่ เหมอืนกบัฐานขอ้มูลในระดบันานาชาติที่มกีารกําหนดคุณลกัษณะของขอ้มูลไว้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั เช่น ฐานขอ้มูล Scopus เป็นต้น โดยตวัอย่างคุณลกัษณะของข้อมูลที่สําคญัสําหรบันําไปใช ้
ในการวเิคราะหพ์รมแดนความรูเ้พื่อคน้หาช่องว่างและประเดน็การวจิยั เช่น ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ 
ระยะเวลา (ปีเริม่ตน้โครงการ ปีสิน้สดุ ปีเผยแพร)่ แหล่งทุน งบประมาณ คาํสาํคญั วตัถุประสงค ์บทคดัยอ่ ฯลฯ  

ระบบ NRIIS ซึง่มคีวามสาํคญัในการใชบ้รหิารจดัการโครงการวจิยัทีไ่ดร้บังบประมาณสนับสนุน
จากภาครฐั มขีอ้จํากดัสําคญับางประการ เช่น ความสมบูรณ์ของขอ้มูล การไม่สามารถจําแนกขอ้มูลว่า
เป็นขอ้เสนอโครงการหรอืโครงการทีไ่ดด้ําเนินการเสรจ็สิน้แลว้ งบประมาณทีนํ่าเสนอในบางรายการเป็น
ภาพรวมของงบประมาณทีนํ่าไปจดัสรรต่อ เป็นตน้ ทําใหก้ารนําขอ้มลูดงักล่าวไปรวมกบัฐานขอ้มูลอื่นๆ  
ที่เป็นการเผยแพร่โครงการวจิยัที่ดําเนินการเสรจ็แล้วกระทําได้อยาก ดงันัน้อาจต้องกําหนดคุณลกัษณะ
เพิ่มเติมหากต้องรวมข้อมูลทุกฐานเข้าด้วยกัน หรือการกําหนดเป้าหมายที่ชดัเจนว่าต้องการทราบ
สารสนเทศ (Information) จากการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัและบทความในการตดัสนิใจในเรือ่งอะไรบา้ง 

11.2 สาระสาํคญัของงานศึกษาท่ีเคยทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

เน้ือหาส่วนน้ี เป็นการนําเสนอสาระสําคญัของงานศึกษาที่เคยมกีารทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั 
การท่องเที่ยวที่สําคญั 3 ชิ้นงาน ดงัพอสรุปสาระสําคญัของแต่ละชิ้นงานไดพ้อสงัเขปดงัน้ี (สรุปมาจาก
รายงานของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) 

1) งานชิน้แรกเป็นการประมวลงานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วของไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2529-2539  
โดย ดวงใจ หล่อธนวณชิย ์และนฤตย ์น่ิมสมบุญ (2542) ซึง่ไดป้ระมวลงานวจิยัจาํนวน 360 เรื่อง แลว้พบว่า 
งานวชิาการที่มกีว่าร้อยละ 60 เกือบทัง้หมดเป็นวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑติศึกษาที่ไม่สามารถนําไปใช้
ในทางปฏิบตัิและเชิงนโยบายได้ ขณะที่งานวิจยัที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ (ประมาณร้อยละ 40)  
สว่นใหญ่เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนดา้นท่องเทีย่วทีส่นับสนุนโดยหน่วยงานของรฐั โดยเน้ือหา
ของงานวจิยัมปีระโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพยีงเล็กน้อยมาก เน่ืองมาจากขอ้จํากดัที่สําคญัว่า 
นกัวชิาการในขณะนัน้ไมเ่หน็ว่าการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเป็นสหวทิยาการ จงึมุง่ศกึษาวจิยัภายใตค้วามรู้
ภายในสาขาวชิาการของตนเอง เกอืบทัง้หมดเป็นงานวจิยัเชงิประยุกตจ์ากทฤษฎแีละแนวคดิทางสงัคมศาสตร ์
ส่วนใหญ่ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นการสํารวจภาคสนาม และใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพที่ไม่ใชส้ถติหิรอืใชเ้พยีงสถติพิรรณา งานศกึษาส่วนหน่ึงที่เป็นการศกึษาในเชงิสงัคมวทิยาที่มกั
มองผลกระทบของการท่องเทีย่วอย่างผวิเผนิ และนําเสนอถงึผลกระทบในเชงิลบมากกว่าในเชงิบวก 
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ขณะทีง่านวจิยัเชงินโยบายเกอืบทัง้หมดเป็นรายงานวจิยัทีส่นับสนุนการทําแผน ซึ่งมกัเป็นการศกึษาถงึ
ผลกระทบของการทอ่งเทีย่วจากการพจิารณาในประเดน็ของรายได ้แนวโน้ม ทศันคต ิความพงึพอใจ และ
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว รวมถงึผลกระทบทีม่ต่ีอชุมชนและ/ทอ้งถิน่ 

2) งานชิน้ทีส่องเป็นลกัษณะของการสงัเคราะหง์านวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและทศิทางการวจิยั
ในอนาคต ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2553 โดย นรศิา คาํแก่น, พรรณี สวนเพลง และเบญจพร ดามาพงศ ์
(2555) ซึง่ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัดา้นการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทุนวจิยัจาก สกว. ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2545-2553 จํานวน 151 เรื่อง (เฉพาะที่มีรายงานฉบับสมบูรณ์และสามารถสืบค้นได้จาก e-
library.trf.ro.th เท่านัน้) พบว่า เมื่อแบ่งกลุ่มงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วออกเป็น 8 กลุ่ม ตามแผนพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555-2559 กลุ่มงานวจิยัทีม่มีาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเทีย่วอารยธรรมอสีาน
ใต ้ กลุ่มท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา และกลุ่มท่องเทีย่วมหศัจรรยส์องสมุทร โดยสามารถแบ่งเน้ือหา
ของงานวจิยัไดเ้ป็น 3 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ (1) การดาํเนินงานวจิยัดา้นอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วทีส่ว่นใหญ่เป็น
การศกึษาเกีย่วกบักลุ่มตลาดเป้าหมาย/กลุ่มทีม่าทอ่งเทีย่ว (2) การดาํเนินงานวจิยัดา้นอุปทานการท่องเทีย่วที่
ใหค้วามสําคญักบัการศกึษาเกี่ยวกบัสถานที่พกัแรม รา้นขายของที่ระลกึ ธุรกจิการคมนาคม/ขนส่ง 
มคัคุเทศก/์ล่ามแปลภาษา ภตัตาคาร/รา้นอาหาร พืน้ที/่แหล่งกจิกรรมท่องเทีย่ว และ (3) การดาํเนินงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาแนวทางการพฒันาดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่มกัจะ
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพฒันาและการแก้ปัญหาด้านการตลาดและด้านการ
ใหบ้รกิาร ทัง้น้ีในรายงานดงักล่าวได้นําเสนอถึงแนวโน้มของการวจิยัด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบรกิารในอนาคต 8 ประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ medical tourism, IT for tourism marketing, MICE, 
gastronomic tourism, handicraft tourism, event tourism, sport tourism และ shopping tourism นอกจากน้ี 
ยงัใหข้อ้เสนอถงึชอ่งวา่งของการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่ว (Research gap) ทีส่าํคญั 2 ดา้น คอื (1) ดา้นนโยบาย 
และ (2) ดา้นการพฒันา โดยสามารถสรปุสาระสาํคญัไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

2.1) ด้านนโยบายการให้ทุนวจิยัของ สกว. ซึ่งมชี่องว่างของการวิจยัที่สําคญั 8 ประเด็น 
ไดแ้ก่ (1) การไมม่กีารกําหนดนโยบายในการพฒันางานวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรม (2) การไมม่กีารกําหนดนโยบาย
ในการประเมนิผลงานวจิยัทีไ่ดใ้หทุ้นสนับสนุนไปแลว้ (3) กรอบนโยบายการพจิารณาในการสนับสนุน
การวจิยัยงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น (4) ขาดกรอบนโยบายดา้นการใหทุ้นสนับสนุนการวจิยัดา้นการตลาด 
การท่องเทีย่วในทุกรปูแบบ (5) ขาดการกําหนดนโยบายในการใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในทุกพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
(6) ขาดงานวจิยัด้านอุปสงค์และอุปทานเกี่ยวกบัการบรกิารของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม ่ 
(7) ขาดงานวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะหปั์จจยัทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละแนวโน้มนโยบายดา้นการท่องเทีย่ว 
และ (8) ขาดการวเิคราะหเ์กีย่วกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของตลาดการทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ  

2.2) ดา้นการพฒันามชี่องว่างของการวจิยัทีส่าํคญั 6 ประเดน็ คอื (1) ขาดงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตามบรบิทของประเทศ (2) ขาดการพฒันาตน้แบบหรอืแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี
ดา้นการท่องเทีย่ว (3) ขาดการวจิยัเพื่อวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและการบรกิารกบั
อุตสาหกรรมอื่นๆ (4) ขาดการวจิยัเพื่อพฒันาตราสนิคา้และการตดิตามตราสนิคา้ทางดา้นการท่องเทีย่ว 
(5) ขาดการวจิยัเพือ่สรา้ง “มลูคา่” ของการตลาดการทอ่งเทีย่ว และ (6) ขาดการสงัเคราะหแ์ละถอดองคค์วามรู้
ดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่การพฒันา 
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3) งานชิน้ทีส่ามเป็นการปรทิศัน์สถานภาพความรูเ้รื่องเศรษฐกจิท่องเทีย่ว โดย มิง่สรรพ ์ขาวสอาด 
และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ซึ่งไดท้บทวนความรูเ้กี่ยวกบัเศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่วจากเอกสารงานวจิยั 
ทัง้ภายในและต่างประเทศจาํนวน 492 ฉบบั (แบ่งเป็นภาษาไทย 175 ฉบบั และภาษาองักฤษ 317 ฉบบั) 
โดยเอกสารภาษาไทยเน้นเอกสารทีเ่ผยแพรใ่นช่วงปี พ.ศ. 2539-กลางปี พ.ศ. 2557) ในรายงานดงักล่าว
ไดใ้หข้อ้สงัเกตทีส่าํคญั ดงัน้ี (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) 

3.1) งานวจิยัในประเทศไทยยงัขาดงานที่ตอบโจทย์เชงินโยบายที่ทําใหเ้หน็ภาพรวมของ 
การท่องเที่ยวไทย ซึ่งอาจทําใหก้ารวางนโยบายผดิพลาด งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในระดบัปัจเจก
บุคคลและจุดหมายปลายทาง แต่ไม่สามารถจดัลําดบัความสาํคญัของตลาดหรอืประเภทอุตสาหกรรมได ้
เชน่ ควรผลติบณัฑติดา้นไหน ควรศกึษาเกีย่วกบัโรงแรมหรอือาหารและเครือ่งดื่ม เป็นตน้ 

3.2) การวางแผนดา้นการทอ่งเทีย่ว ยงัขาดงานวจิยัเชงิเศรษฐศาสตรส์นบัสนุนการวางนโยบาย 
ใชก้ารวเิคราะหอ์ยา่งผวิเผนิ เช่น SWOT เป็นตน้ ทาํใหห้ลงผดิได ้อยา่งกรณีทีค่ดิว่าปัญหาท่องเทีย่วไทย
อยูท่ีอุ่ปสงคท์ัง้ทีค่วามเป็นจรงิเป็นเรือ่งของอุปทาน 

3.3) งานวจิยัดา้นนโยบายสาธารณะมน้ีอยมาก เน่ืองจากหน่วยงานรฐัสนใจการเพิม่อุปสงค ์
และการจดังานอเีวน้ท ์และนกัวจิยัสว่นใหญ่ขาดความเขา้ใจเรือ่งนโยบายสาธารณะ 

3.4) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายขาดงานวชิาการรองรบั เช่น green tourism, community-based 
tourism เป็นตน้  

3.5) ปัญหาสําคญัที่มกัพบเสมอในการทําวจิยั ได้แก่ การขาดการทบทวนวรรณกรรมที่ด ี 
การทบทวนวรรณในงานวจิยัเกอืบทัง้หมดมลีกัษณะบรรณนิทศัน์ (Annotated bibliography) งานวจิยับางชิน้
นักวิจยัไม่มคีวามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี และเครื่องมือวิเคราะห์ และยงัมีการใช้เครื่องมอืวิเคราะห ์
ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโจทยว์จิยั 

3.6) การวจิยัดา้นการตลาดท่องเที่ยวยงัขาดการวจิยัเชงิลกึที่ทําใหเ้ขา้ใจการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งตลาด เน่ืองจาก งานของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) สว่นใหญ่ตอบโจทยก์ารตลาดปีต่อปี 
หรอืแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดยีวกนันักวจิยัในมหาวทิยาลยัขาดโอกาสทีจ่ะมปีระสบการณ์ในงานวจิยั
ดา้นการตลาด 

3.7) งานวจิยัหลายชิน้มกัใชก้รอบทีเ่ป็น supply driven มากกว่า market driven และมกัให้
ขอ้เสนอแนะ แต่เป็นขอ้เสนอแนะทีไ่มเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เชน่ ทวัร ์9 วดั ของผูส้งูอาย,ุ ขอ้เสนอแนะ
เป็นแหล่งเรยีนรู ้แต่นกัทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มทีต่อ้งการพกัผอ่น ฯลฯ เป็นตน้ 

3.8) ยงัไม่มรีะบบให้ทุนวจิยัที่แยกระดบัตามความสามารถของนักวจิยั ทําให้ไม่สามารถ
สรา้งผลงานทีต่่อเน่ืองและลุ่มลกึ 

นอกจากน้ี ในงานดงักล่าวยงัไดส้รุปใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้ของการวจิยัในอดตีในแต่ละประเดน็ 
รวมทัง้แสดงให้เหน็ถึงช่องว่างที่เป็นขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัในอนาคต ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดของ 
สรปุความเขม้ขน้ ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะสาํหรบัอนาคตไดใ้นตารางที ่11.2 
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ตารางท่ี 11.2 สรปุความเข้มข้นของงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวและข้อเสนอแนะสาํหรบัอนาคต 
ประเดน็ 

งานวิจยัด้านการท่องเท่ียว 
ขนาด 

ความเข้มข้น ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะสาํหรบัอนาคต 

1. ดา้นอุปสงคแ์ละพฤตกิรรม  - ศกึษากลุ่ม high value/คุณภาพ 
- วิเคราะห์ระดับกลุ่ม /outbound/ เที่ยวใน
ประเทศ/เทีย่วแบบประหยดั/ดงูาน 

- นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ **** ควรเพิม่กลุ่ม high value /คุณภาพ 
- นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ** ควรวเิคราะหร์ะดบักลุ่ม/outbound 
2. ดา้นอุปทาน ** ขาดงานระดบัอุตสาหกรรม

/supply chain 
- ศกึษาระดบัอุตสาหกรรม/ธุรกจิ  
- ศกึษา supply chain  
- ศกึษาเกีย่วกบัแรงงาน 
- ศกึษาเกีย่วกบั total factor productivity 

/labor productivity 
3. ด้านความสามารถในการ
แขง่ขนั 

*** ขาดการศกึษาระดบั
แหล่งทอ่งเทีย่ว 

- ศกึษาระดบัจงัหวดั/จดุหมายปลายทาง 
- ศกึษาในเชงิพลวตั 

4. ดา้นมหภาค ** ขาดการศกึษาผลกระทบ
ของนโยบาย 

- ศกึษาผลกระทบของนโยบาย 
- ศกึษาประสทิธภิาพของการใชง้บประมาณ 
- Tourism multiplier 

5. ดา้นการประเมนิมลูคา่ **** สว่นใหญ่เป็นงานวทิยานิพนธ์ - สัง เคราะห์และนํามูลค่ามาคํานวณเป็น
ผลกระทบ/ขอ้เสนอแนะในเชงินโยบาย 

6. ดา้นผลกระทบ *** มงีานเชงิคุณภาพ
/ควรเพิม่เชงิประจกัษ ์

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ผลกระทบเชงิสงัคม 
- การศึกษาค่าธรรมเนียมและ/ภาษีการใช้
ทรพัยากร 

7. ดา้นนโยบาย * ระดบัชาต/ิอปท. 
และนโยบายสาธารณะ 

- ประเมนิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ่งเทีย่ว
- ภาษ/ีคา่ธรรมเนียมการใชท้รพัยากร 
- การเปิดเสร ี
- การสง่เสรมิการลงทุนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
- ผลประโยชน์สทุธขิองงานเทศกาลทีจ่ดัโดยรฐั 
- การประเมนิบทบาทของ อปท. 

หมายเหตุ: **** คอื มจีํานวนการศกึษามาก, *** คอื มจีํานวนการศกึษาปานกลาง, ** คอื มจีํานวนการศกึษาน้อย  
* คอื เพิง่เริม่ตน้ 

ทีม่า: มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) 
  
 นอกจากน้ี เทดิชาย ช่วยบํารุง (2553) ไดร้วบรวมงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนจากสาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั (สกว.) ผ่านทางสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2553 
(รวม 8 ปี) งานวจิยัในกลุ่มน้ีดําเนินงานภายใต้แนวคดิ “พื้นที่” เป็นที่ตัง้ (Area-based) โดยมุ่งหวงัที่จะ
ยกระดบัและดําเนินการวิจยัในพื้นที่เดียวกนัเพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่สามารถใช้งานและนําไปกําหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเที่ยวได ้สามารถแบ่งงานวจิยัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื (1) ชุดโครงการ
ธนาคารขอ้มูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและจดัการท่องเทีย่วเชงิพืน้ที ่ทัง้ในระดบัประเทศ 
ภูมภิาค กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั และ (2) งานวจิยัทีเ่ป็นวาระแห่งชาตดิา้นการท่องเทีย่ว การดําเนินงานวจิยั
ภายใต้แนวคดิน้ีกระจายอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย เป็นการวจิยัในลกัษณะของการใช้แบบสํารวจ
รวบรวมข้อมูลทรพัยากรการท่องเที่ยว และมกีารประเมนิศกัยภาพด้านท่องเที่ยวในระดบัพื้นที่ และ 
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การสํารวจขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวในประเดน็ต่างๆ เช่น ภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจ พฤติกรรม เป็นต้น  
โดยใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มูลทีเ่ป็นการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและสถติพิรรณา ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า งานวจิยั
กลุ่มน้ีมีแนวคิดและ/ทฤษฏีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันในการดําเนินการวิจัย อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง 
การดําเนินโครงการ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเที่ยวไทยไดม้กีารรวบรวมบทความและเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัทําวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสก์ารท่องเทีย่วไทยนานาชาต ิ
(ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชื่อมาเป็น วารสารวชิาการการท่องเทีย่วไทยนานาชาต ิซึง่เป็นหน่ึงในวารสารวชิาการ
ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI) การจดัทําหนังสอืรวมบทความวชิาการ 
การทอ่งเทีย่วไทยนานาชาตปิระจาํปี ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพรผ่า่นเวปไซต ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่าจากการสบืคน้ในฐานขอ้มลู TCI และ ThaiJo พบว่า มบีทความวชิาการ 
ที่มกีารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยในลกัษณะของการทบทวนและสงัเคราะห์
ความรูเ้กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในประเทศไทยจํานวนน้อยมาก เช่น การวเิคราะหง์านวจิยั
ดา้นการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมของประเทศไทยในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2543-2553) (อศัวนิ แสงพกุิล, 2556) 
การวิเคราะห์งานวิจยัด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในประเทศไทย (อศัวิน แสงพกุิล, 2558) เป็นต้น ซึ่ง
แตกต่างจากในระดบันานาชาตทิี่มบีทความวชิาการในลกัษณะของการสงัเคราะหแ์ละ/นําเสนอการทบทวน
ความรูเ้กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัด้านการท่องเที่ยวในประเดน็ต่างๆ เช่น การศกึษาเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของ
แหล่งเทีย่ว (Pike, 2007) การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว (Sharplye, 2014) การท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื (Zolfani, Sedaghat, Maknoo, & Zavadskas, 2015) การท่องเทีย่ว (Koseoglu, Rahimi, Okumus, 
& Liu, 2016) การจดัการการท่องเทีย่ว (Chang, & Katrichis, 2016) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Richards, 
2018) การศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิของการท่องเทีย่ว (Comerio, & Strozzi, 2018) การศกึษา
ทางดา้นการพยากรณ์อุปสงคข์องการท่องเทีย่ว (Song, Qiu, & Park, 2019; Zhang, Wang, Sun, & Wei, 
2020) การท่องเทีย่วเชงินิเวศ (Liu, & Li, 2020) การท่องเทีย่วเชงิเกษตร (Rauniyar, Awasthi, Kapoor, 
& Mishra, 2021) เป็นตน้ ซึง่มกัจะมกีารประมวลและสงัเคราะหใ์นทุก 5 หรอื 10 ปี 

11.3 การสงัเคราะหว์รรณกรรมวิจยั 

 การสงัเคราะห์วรรณกรรมวจิยัในครัง้น้ีใหค้วามสําคญักบัวรรณกรรมที่มกีารเผยแพร่ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2563 โดยแบ่งประเภทของวรรณกรรมทีส่งัเคราะหอ์อกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

1) วรรณกรรมประเภทบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย ซึง่อยูใ่นฐานขอ้มลูศูนยด์ชันีการอา้งองิ
วารสารไทย (TCI) โดยการสบืคน้จากระบบฐานขอ้มลู ThaiJo ทีเ่ป็นภาษาไทย เพื่อสาํรวจความรูท้างวชิาการ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยที่มกีารเผยแพร่ภายในประเทศ ซึ่งมบีทความมากถงึ 2,836 บทความ 
โดยสุม่เลอืกมาสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหเ์ชงิลกึจาํนวน 167 บทความ (เฉพาะทีม่กีารเผยแพรฉ่บบัเตม็)  

2) วรรณกรรมประเภทบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Scopus 
เพื่อเป็นการสํารวจความรูท้างวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยในระดบันานานาชาต ิซึ่งมจีํานวน 
243 บทความ 

3) วรรณกรรมประเภทงานวจิยัที่สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เพื่อสาํรวจทศิทางการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยในช่วง
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2562 ซึง่มโีครงการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทยทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทุนจาก 
วช.-สกว. จํานวน 264 โครงการ การสงัเคราะหส์่วนน้ีจงึไม่รวมงานวจิยัของหน่วยงานบรหิารและจดัการทุน
ดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) 
11.3.1  การสงัเคราะหบ์ทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย 

จากการสบืคน้บทความระบบฐานขอ้มูล ThaiJo ทีเ่ผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ดว้ยคําว่า 
“ท่องเที่ยว” ภายใต้เงื่อนไขชื่อบทความ พบว่า มบีทความจํานวนมากถึง 2,836 บทความ ที่ตีพมิพ์ใน
ช่วงเวลาดงักล่าว โดยมจีํานวนบทความตพีมิพเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจนถงึปี พ.ศ. 2561 ก่อนที่ปรบัตวั
ลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โดยในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มกีารขยายตวัของการตีพมิพ์บทความ
เพิม่ขึน้สูงสุดถงึรอ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า (เป็นการขยายตวัมาจากฐานทีต่ํ่า) ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 
2561 แมว้่าจะมกีารขยายตวัของการตพีมิพบ์ทความประมาณรอ้ยละ 28 แต่เป็นการขยายตวัมาจากฐานทีส่งู 
นอกจากน้ี จะเหน็ได้ว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558-2562 มกีารตพีมิพบ์ทความในแต่ละปีเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จาก 330 ฉบบั ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 575 ฉบบั ในปี พ.ศ. 2562 (เฉลี่ยปีละประมาณกว่า 400 ฉบบัต่อปี) 
สําหรบัในปี พ.ศ. 2563 ที่มีจํานวนบทความลดลงเหลือ 82 บทความ หรือลดลงประมาณร้อยละ 80  
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากยังไม่มีการอัพโหลดและเผยแพร่บทความที่ครบถ้วน  
(ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.1)  

รูปที่ 11.2 เป็นรายชื่อวารสารไทย (เฉพาะที่อยู่ในระบบฐานขอ้มูล ThaiJo) ที่มกีารตีพมิพ์
บทความดา้นการท่องเทีย่วไทยสงูสุด 10 อนัดบัแรก โดยวารสารทัง้ 10 ลําดบั มกีารตพีมิพบ์ทความกว่า
รอ้ยละ 20 ของทัง้หมด และกว่าร้อยละ 15 ของทัง้หมด ตีพมิพ์ในวารสารใน 5 ลําดบัแรก ได้แก่ วารสาร
วทิยาลยัดุสติธานี วารสารอเิล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวทิยาลยัศลิปากร (มนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร์และศลิปะ) วารสารการบรกิารและการท่องเที่ยวไทย วารสารวชิาการการท่องเที่ยวไทย
นานาชาต ิและวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: ระบบฐานขอ้มลู ThaiJo (สบืคน้เมือ่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2564)  

รปูท่ี 11.1 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 

จํานวน  
(ฉบับ) 

การ
เปลี่ยนแปลง
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 2,836 บทความ 

รปูท่ี 11.2 วารสารไทยท่ีมีการตีพิมพ์บทความด้านการท่องเท่ียวไทยมากท่ีสุด 10 อันดับแรก  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

ขณะที่ข้อมูลในรูปที่ 11.3 แสดงให้เห็นว่า บทความกว่าร้อยละ 34 ของทัง้หมด เป็นการตีพิมพ ์
โดยผูเ้ขยีนที่อยู่ในมหาวทิยาลยัที่เป็นผูเ้ขยีนที่มจีํานวนการตีพมิพ์สูงสุด 10 อนัดบัแรก และมเีพยีง  
4 มหาวทิยาลยัเท่านัน้ ทีม่จีาํนวนบทความสะสมเกนิ 100 บทความ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัศลิปากร สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (มเีพยีงจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเทา่นัน้ ทีไ่มม่กีารเปิดสอนทางดา้นการทอ่งเทีย่ว) ทัง้น้ี หากพจิารณาในอกี 3 ลําดบัถดัมา ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัพะเยา (98 บทความ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(96 บทความ)  และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(87 บทความ) เป็นมหาวิทยาลยัที่มีการเปิดสอนทางด้านการท่องเที่ยวในระดบับัณฑิตศึกษา จากการ
พิจารณาในเบื้องต้นพบว่า บทความจํานวนมากเป็นการตีพิมพ์โดยผู้เขียนที่เป็นนักศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก เน่ืองจาก การตพีมิพบ์ทความในวารสารวชิาการเป็นหน่ึง
ในเงือ่นไขของการสาํเรจ็การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 
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รปูท่ี 11.3 มหาวิทยาลยัท่ีมีการตีพิมพบ์ทความมากท่ีสดุ 15 อนัดบัแรก ปี พ.ศ. 2555-2563 
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นอกจากน้ี จากการตรวจสอบเบือ้งตน้โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถี่ของคําจากชื่อบทความ (ใชเ้ทคนิค 
WordCloud) พบว่า มคีําสําคญักระจดักระจายจนไม่สามารถจดักลุ่มได้อย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม  
จากการตรวจสอบชื่อบทความอย่างรวดเรว็ร่วมกบัการพจิารณาความถี่ของคําที่ไดจ้ากชื่อบทความ พบว่า  
หลายบทความเป็นลักษณะของการนําเสนอในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชุมชน (มกัเป็นกรณีศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องกับศกัยภาพ การจดัการ การพฒันา การมีส่วนร่วม และความยัง่ยืน) อุปสงค์การท่องเที่ยว  
(มกัศกึษาเกีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วในเรือ่งของพฤตกิรรม ความพงึพอใจ ภาพลกัษณ์ และการตดัสนิใจ) การตลาด 
(ส่วนประสมการตลาด) อุปทานการท่องเที่ยว (มกัเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของศกัยภาพ การประกอบการ 
การใหบ้รกิาร นวตักรรม/เทคโนโลย ีบุคลากร หว่งโซ่อุปทานและ/โลจสิตกิส ์การอนุรกัษ์ และการรองรบั) 
การแขง่ขนั นโยบายและแผน กลยทุธ ์ผลกระทบ เป็นตน้ รวมถงึประเดน็ความสนใจพเิศษบางประเดน็ทีอ่ยูใ่น
กระแส ณ ขณะนัน้ เช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ การท่องเที่ยวเชงินิเวศ การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
เป็นต้น แต่แตกต่างกนัในเรื่องกลุ่มประชากรและ/ตวัอย่าง หรอืพืน้ที่ เช่น พืน้ทีศ่กึษา (ส่วนใหญ่เป็นระดบั
จงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่มบีทความตพีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหม่สงูสุดถงึ
เกอืบ 130 บทความ สงูกว่าอยุธยาและภูเกต็ประมาณหน่ึงเท่า) ตลาดนกัท่องเทีย่ว (เป็นชาวต่างชาตมิากกว่า 
ชาวไทย) อาหารกบัการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.4) 
 นอกจากน้ี เมื่อตรวจสอบความถี่ในการตีพมิพ์บทความของผู้เขยีน พบว่า มบีทความจํานวนมาก 
ทีผู่เ้ขยีนตพีมิพเ์พยีงครัง้เดยีวในรอบเวลาทีศ่กึษาคอื ปี พ.ศ. 2555-2563 โดยมีผูเ้ขียนบทความท่ีมีช่ือ
ครัง้เดียวประมาณร้อยละ 83 ของจาํนวนผูเ้ขียนทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นบทความทีม่าจากวทิยานิพนธแ์ละ
มผีูเ้ขยีนเพยีง 23 คน เทา่นัน้ ทีต่พีมิพอ์ยา่งน้อยเฉลีย่ปีละหน่ึงฉบบั (หรอื 9 ฉบบั ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563) 
สว่นใหญ่เป็นการตพีมิพร์ว่มกบันกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา โดยผูเ้ขยีนทีต่พีมิพบ์ทความสงูสุดมจีาํนวน 
22 บทความ รองลงมาคอื ตีพมิพ์จาํนวน 21 บทความ และผูเ้ขยีนที่มกีารตีพมิพ์สูงสุด 10 ลําดบัแรก 
สว่นใหญ่ตพีมิพบ์ทความอยา่งต่อเน่ืองตลอดชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 (รปูที ่11.5) 
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รปูท่ี 11.4  คาํสาํคญั 40 อนัดบัแรก จากช่ือเรื่องของบทความด้านการท่องเท่ียวไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
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หมายเหตุ: TC ยอ่มาจาก total number of citations  
รปูท่ี 11.5  ผูเ้ขียน 10 ลาํดบัแรก ท่ีตีพิมพบ์ทความสงูสดุในวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ดงันัน้เพื่อลดความซํ้าซ้อนของประเดน็การวเิคราะห์ที่อาจนํามาสู่อคติในการวเิคราะห์ จงึกําหนด
เงือ่นไขในการคดักรองบทความเพิม่เตมิ โดยจะตอ้งเป็นบทความทีม่คีวามถีใ่นการตพีมิพบ์ทความของผูเ้ขยีน
มากกว่า 1 บทความ และลดความซํ้าซอ้นของประเดน็การวจิยับนพืน้ฐานของความแตกต่างของพืน้ทีแ่ละ 
กลุ่มนักท่องเทีย่ว นอกจากน้ี จะตอ้งเป็นบทความทีส่ามารถดาวน์โหลดฉบบัเตม็ได ้เน่ืองจากต้องนํามาอ่าน
และสงัเคราะหป์ระเดน็ความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

จากการคดักรองตามเงื่อนไขขา้งตน้ พบว่า มบีทความทีผ่่านเงื่อนไขรวมทัง้หมดจํานวน 167 ฉบบั 
(สบืคน้ใน ThaiJo ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีส่บืเน่ืองจาก TCI และสามารถดาวน์โหลดบทความฉบบัเตม็ได)้  
ประมาณรอ้ยละ 75 เป็นการตพีมิพห์ลงัปี พ.ศ. 2559 (ปีทีส่ ิน้สุดแผนการพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่1 
ทีม่กีรอบระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559) และสว่นใหญ่เป็นบทความวจิยัมากกว่าบทความวชิาการ 
ในการสงัเคราะหบ์ทความทัง้ 167 บทความ ประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหบ์รรณมติ ิ(Bibliometric analysis) ในการ
คน้หาประเดน็และสาระความรูข้องบทความผา่นชื่อเรือ่ง คาํสาํคญั และบทคดัยอ่ 

จากการวเิคราะหค์วามถี่ของคําสําคญัในบทความดา้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 
จํานวน 167 บทความ ดว้ย WordCloud (รูปที่ 11.6) พบว่า บทความดา้นการท่องเทีย่วไทยมปีระเดน็ 
การวจิยัทีค่่อนขา้งหลากหลาย โดยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชนมากทีสุ่ด ขณะที ่
การจดัการและการพฒันาเป็นสองประเดน็ทีม่คีวามเขม้ขน้รองลงมา ซึง่จากการพจิารณาพบว่า การจดัการ
และการพฒันา (รวมถงึศกัยภาพ) เป็นคาํทีม่กัเชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน และ/อุปทานการท่องเทีย่ว 
รวมถงึนโยบายและ/บทบาทของภาครฐั เช่นเดยีวกบัการศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วทีม่กัเชื่อมโยงกบั

ลําดับท่ี 1: 22 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 2: 21 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 3: 19 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 4: 19 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 5: 18 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 6: 15 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 7: 14 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 8: 13 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 9: 12 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 10: 10 ช้ินงาน 
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การศกึษาพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว หรอือยา่งการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถในการแขง่ขนัมกัจะเชื่อมโยงกบั
อาเซยีนที่ซึ่งเป็นอีกหน่ึงในประเด็นที่มคีวามสําคญัในช่วงที่ผ่านมา นอกจากน้ี ยงัพบว่า การท่องเที่ยว 
เชงิสุขภาพ (รวมถงึการท่องเทีย่วเชงิการแพทย)์ เป็นอกีหน่ึงประเดน็ทีเ่หน็ไดถ้งึขนาดของคาํ (แสดงถงึ
ความถี่/ความเขม้ขน้) ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบัอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว และการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
(พบร่วมกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน) นอกนัน้จะเป็นประเดน็ในเรื่องของความสนใจพเิศษ และอื่นๆ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นตน้ จากผลการวเิคราะหด์งักล่าวสามารถจัดแบ่งกลุ่มบทความทัง้  
167 บทความ ออกตามแก่นเรื่อง (Theme) และประเดน็ (Issue) ได ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วโดยชุมชน  
อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว อุปทานการท่องเทีย่ว นโยบายและบทบาทของภาครฐั การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
ความสามารถในการแขง่ขนั ความสนใจพเิศษ เช่น การท่องเทีย่วเชงิอาหาร การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์
การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน เป็นตน้ และประเดน็อื่นๆ เช่น การศกึษาผลกระทบ ทศันคติของคนทอ้งถิน่ 
การเปิดเสรแีละ/ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีน เป็นตน้ 

ตารางที ่11.3 แสดงจํานวนและสดัสว่นของบทความดา้นการท่องเทีย่วทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ซึ่งจําแนกออกตามประเด็น (พิจารณาสดัส่วนในแถวที่ 2) และตามปี 
(พจิารณาสดัส่วนในแถวที่ 3) ของแต่ละประเดน็ หากพจิารณาจํานวนบทความสะสมที่แสดงในคอลมัภ์
สุดทา้ยจะเหน็ไดว้่า ประเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว และอุปทานการท่องเทีย่ว 
เป็นสามประเดน็แรกทีม่จีํานวนบทความมากทีสุ่ด (รวมกนัเกอืบครึง่หน่ึงของบทความทีนํ่ามาสงัเคราะห)์ 
ประเด็นในเรื่องความสามารถในการแข่งขนัเป็นประเด็นที่มจีํานวนบทความน้อยที่สุด โดยมสีดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 8 เทา่นัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.6 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
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ตารางท่ี 11.3 จาํนวนบทความด้านการท่องเท่ียวท่ีนํามาสงัเคราะห ์ปี พ.ศ. 2555-2563 
หน่วย: ฉบบั (รอ้ยละ) 

ประเดน็ พ.ศ. 2555-2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2555-2563

การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน - 
1 

(3.23) 
(5.88) 

1
(3.23) 
(5.00)

4
(12.90) 
(16.00)

5
(16.13) 
(17.24)

12
(38.71) 
(34.29)

8 
(25.81) 
(22.22) 

31
(100.00) 
(18.56)

อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว - 
4 

(14.81) 
(23.53) 

7
(25.93) 
(35.00)

2
(7.41) 
(8.00)

6
(22.22) 
(20.69)

1
(3.70) 
(2.86)

7 
(25.93) 
(19.44) 

27
(100.00) 
(16.17)

อุปทานการทอ่งเทีย่ว - 
1 

(4.35) 
(5.88) 

5
(21.74) 
(25.00)

2
(8.70) 
(8.00)

4
(17.39) 
(13.79)

4
(17.39) 
(11.43)

7 
(30.43) 
(19.44) 

23
(100.00)  
(13.77)

นโยบายและบทบาท 
ของภาครฐั 

- 
1 

(6.25) 
(5.88) 

- 
2

(12.50) 
(8.00)

2
(12.50) 
(6.90)

4
(25.00) 
(11.43)

7 
(43.75) 
(19.44) 

16
(100.00)  

(9.58)

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 
1

(6.67)  
(20.00) 

1 
(6.67) 
(5.88) 

2
(13.33) 
(10.00)

3
(20.00) 
(12.00)

3
(20.00) 
(10.34)

3
(20.00) 
(8.57)

2 
(13.33) 
(5.56) 

15
(100.00)  

(8.98)

ความสามารถในการแขง่ขนั 
2

(14.29) 
(40.00) 

3 
(21.43) 
(17.65) 

1
(7.14) 
(5.00)

3
(21.43) 
(12.00)

1
(7.14) 
(3.45)

2
(14.29) 
(5.71)

2 
(14.29) 
(5.56) 

14
(100.00) 
(8.38)

ความสนใจพเิศษ เชน่  
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร เป็นตน้ 

1
(7.14)  
(20.00) 

- 
3

(21.43) 
(15.00)

4
(28.57) 
(16.00)

3
(21.43) 
(10.34)

2
(14.29) 
(5.71)

1 
(7.14) 
(2.78) 

14
(100.00)  

(8.38)
ประเดน็อื่นๆ เชน่ การศกึษา
ผลกระทบ เป็นตน้ 

1
(3.70)  
(20.00) 

6 
(22.22) 
(35.29) 

1
(3.70) 
(5.56)

5
(18.52) 
(20.00)

5
(18.52) 
(17.24)

7
(25.93) 
(20.00)

2 
(7.14) 
(5.56) 

27
(100.00)  
(16.17)

รวม 
5

(2.99) 
(100.00) 

17 
(10.18) 
(100.00) 

20
(11.98) 
(100.00)

25
(14.97) 
(100.00)

29
(17.37) 
(100.00)

35
(20.96) 
(100.00)

36 
(21.56) 
(100.00) 

167
(100.00) 
(100.00)

ทีม่า: วเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีส่บืคน้จากฐานขอ้มลู ThaiJo จาํนวน 167 บทความ 
หมายเหตุ: เน่ืองจากในชว่งปี พ.ศ. 2555-2557 มจีาํนวนบทความน้อยมากจงึยบุรวมกนั 
 

นอกจากน้ี ขอ้มลูในตารางที ่11.3 ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 บทความสว่นใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับประเด็นอุปสงค์การท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวรวม 
(Aggregate demand) และพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว (Tourist behavior)) และความสามารถในการแข่งขนั 
ดา้นการท่องเทีย่ว (ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิขดีความสามารถในการแข่งขนัและ/การประเมนิศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนั รวมทัง้การวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว) ขณะทีใ่นช่วงตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ประเดน็เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เกอืบทัง้หมดเป็นการนําเสนอใน
ประเดน็ของการพฒันาและการจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน) อุปทานการท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่เป็น
การศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการหว่งโซ่อุปทาน/โลจสิตกิส ์แนวทางการพฒันาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการ) และประเดน็เกี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐัทีส่่วนใหญ่จะเกี่ยวขอ้งกบันโยบาย 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสามประเด็นที่มีส ัดส่วนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2563 ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ประเดน็เกี่ยวกบัความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว 
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และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ เป็นสองประเดน็ที่มจีํานวนบทความในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนัเกอืบทุกปี 
(ประมาณประมาณ 1-3 ฉบบัต่อปี)   

ขอ้มลูในตารางที ่11.4 แสดงใหเ้หน็ว่า บทความทีศ่กึษาในระดบัอุตสาหกรรมยงัมอียูจ่าํนวนน้อยมาก 
(ประมาณรอ้ยละ 8) ขณะที่บทความกว่าร้อยละ 77 เป็นการศกึษาในระดบัมหภาคทัง้ในระดบัประเทศ 
จงัหวดั และชุมชน ส่วนในระดบัธุรกจิยงัมบีทความอยู่จํานวนน้อยเมื่อเทยีบกบัในระดบัมหภาค (มสีดัส่วน
ประมาณร้อยละ 15) โดยบทความที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนกว่าร้อยละ 86 เป็นการศึกษา 
ระดบัจงัหวดัและชุมชน ขณะทีบ่ทความส่วนมากทีเ่ป็นการศกึษาดา้นอุปสงคก์ารท่องเทีย่วกว่ารอ้ยละ 44 
เป็นการศกึษาระดบัประเทศ เช่นเดยีวกบัการศกึษาในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐั 
และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ (มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 และ 46 ตามลําดบั) ส่วนบทความทีเ่ป็น
การศกึษาดา้นอุปทานการทอ่งเทีย่วเป็นการศกึษาระดบัจงัหวดัและธุรกจิ (มสีดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65)  
 นอกจากน้ี ขอ้มลูในสามคอลมัภส์ดุทา้ยของตารางที ่11.4 แสดงใหเ้หน็วา่ บทความเกีย่วกบัการศกึษา
อุปสงคก์ารท่องเทีย่วทัง้หมดเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ หมายความว่า ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
research) ในการศกึษาวจิยัเพื่อคน้หาคําตอบ โดยมทีัง้ทีใ่ชข้อ้มลูทุตยิภูมแิละปฐมภูมใินการศกึษา สาํหรบั
การวเิคราะหข์อ้มูลมทีัง้การใชส้ถติทิดสอบในการทดสอบสมมตฐิาน เช่น t-test, F-test เป็นต้น และ
สถติอินุมานในการพฒันาแบบจาํลอง เช่น สมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple regression) แบบจาํลองสมการ
โครงสรา้ง (Structural equation model) เป็นตน้ ขณะทีบ่ทความทีเ่กีย่วกบัประเดน็การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
อุปทานการท่องเที่ยว การศึกษาเกี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐั และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
โดยมากกว่ารอ้ยละ 50 เป็นลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ (หรอืใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research))  
ในการศกึษาวจิยั เกอืบทัง้หมดใช้การเก็บขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์และ/ประชุมกลุ่มกบัผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 
(สว่นใหญ่เป็นผูใ้หข้อ้มลู และผูใ้หค้าํตอบ) และประยกุตใ์ชแ้นวทางวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ เช่น 
content analysis เป็นตน้ ในการสรปุความจากขอ้มลูทีร่วบรวมมา  

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในบทความที่ประยุกต์ใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพเกือบทัง้หมดมิได้นําเสนอ
เกี่ยวกบัการตรวจสอบขอ้มูลทัง้ในเรื่องของความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 
ขณะทีบ่ทความประมาณรอ้ยละ 8 (13 ฉบบั) ทีป่ระยุกตใ์ชก้ารวจิยัแบบผสมผสานทีเ่ป็นการผสมวธิวีจิยั 
เชงิปรมิาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั (Mixed methods research) ไม่ไดม้กีารอธบิายทีช่ดัเจนว่าไดม้ี
การผสมผสานวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร เช่น ผสมผสานในขัน้ตอนการออกแบบวจิยั 
การวดัตวัแปร การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นต้น การศกึษาเกอืบทัง้หมดในลกัษณะน้ีจะนําเสนอว่า ในการศกึษา
เชงิปรมิาณจะใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตวัอย่าง เช่น นักท่องเทีย่ว พนักงาน คนทอ้งถิน่ 
เป็นต้น และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิรรณา ส่วนการศกึษาเชงิคุณภาพจะเป็นการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ผูป้ระกอบการ ผูนํ้า ตวัแทนชุมชน เป็นต้น อย่างเช่น มบีทความจาํนวนหน่ึงประยุกต์ใช้วธิวีจิยั
เชงิปรมิาณศกึษาพฤติกรรมและ/ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว และประยุกต์ใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ
เพื่อคน้หาแนวทางการพฒันาและการจดัการ เป็นตน้ เช่น งานศกึษาของ ณฏัฐนีิ ทองด ีและกนก บุญศกัดิ ์
(2560) ขา้วขวญั คุณวุฒ ิและอารยี ์นยัพนิิจ (2560) วริยิา บุญมาเลศิ และชยัฤทธิ ์ทองรอด (2563) เป็นตน้  
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ตารางท่ี 11.4 ประเดน็ ระดบัพื้นท่ี และลกัษณะการวิจยัในบทความด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพ์
ในวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 

หน่วย: ฉบบั 

ประเดน็ 
ระดบัพืน้ท่ี/ขอบเขต ลกัษณะการวิจยั 

ประเทศ จงัหวดั ชมุชน อตุสาหกรรม ธรุกิจ เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ ผสมผสาน 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 5 24 31 1 3 2 13 - 
อุปสงศก์ารทอ่งเทีย่ว 12 9 2 3 1 25 - 2 
อุปทานการทอ่งเทีย่ว 5 16 8 4 15 8 12 3 
บทบาทของภาครฐั 10 6 5 3 3 4 11 1 
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 11 5 1 2 5 2 13 - 
ความสามารถในการแขง่ขนั 5 6 2 4 5 5 7 2 
ความสนใจพเิศษ เชน่  
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร เป็นตน้ 

2 10 10 1 1 3 10 1 

ประเดน็อื่นๆ เชน่ การศกึษา
ผลกระทบ เป็นตน้ 

11 10 10 4 8 17 10 - 

รวม 61 86 69 22 41 71 83 13 
ทีม่า: วเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีส่บืคน้จากฐานขอ้มลู ThaiJo จาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 
 

หากพจิารณาผลการวเิคราะหแ์นวโน้มประเดน็ของบทความที่นํามาสงัเคราะหใ์นช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2563 ตามทีนํ่าเสนอในรปูที ่11.7 จะเหน็ไดว้่า ประเดน็ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว อุปทานการท่องเทีย่ว และประเดน็ทีเ่กีย่วกบั
นโยบายและบทบาทของภาครฐั โดยประเดน็อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วและอุปทานการทอ่งเทีย่วมกีารขยายเพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ก่อนปรบัตวัลดงในปี พ.ศ. 2560 และกลบัมาขยายตวัอกีครัง้
หลงัจากนัน้ ขณะทีป่ระเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความสนใจพเิศษ และประเดน็อื่นๆ มแีนวโน้ม
ลดลงในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สําหรบัประเด็นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมี
จํานวนบทความเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 และเริม่มกีารชลอตวัลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2563 
(รอ้ยละ 94 ของบทความที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2560-2563) ซึ่งเป็นช่วง
หลงัจากเกดิกระแสทอ่งเทีย่วชุมชนในปี พ.ศ. 2558 (พจนา สวนศร,ี 2561) 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.7 แนวโน้มประเดน็ของบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563  
 
ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นของบทความมีความสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์แนวโน้ม 

หวัข้อสําคญัในบทความด้านการท่องเที่ยวไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ที่เสนอในรูปที่ 11.8 
(วเิคราะหจ์ากคาํสาํคญั โดยเลอืกหวัขอ้ทีม่จีาํนวนบทความตพีมิพส์งูสุด 3 ลําดบัแรก) พบว่า ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2560 หวัขอ้เกี่ยวกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว และการตลาดท่องเที่ยว  
เป็นหวัขอ้ที่มแีนวโน้มของจํานวนบทความตีพมิพ์มากติดอนัดบั 1 ใน 3 ลําดบัแรก ขณะที่หวัขอ้เกี่ยวกบั 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการจดัการและการพฒันาเป็นหวัขอ้ทีม่จีาํนวนบทความตพีมิพ ์
มากที่สุดเพยีงหวัขอ้เดยีวในปี พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ในภาพดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่า  
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์และหวัขอ้เกีย่วกบัเศรษฐกจิฐานรากมแีนวโน้มจํานวน
บทความทีต่พีมิพม์ากในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดบั ส่วนหวัขอ้เกี่ยวกบั
ตลาดนักท่องเทีย่วชาวจนีมแีนวโน้มจาํนวนบทความทีต่พีมิพม์ากในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงหลงัจาก
การขยายตวัอย่างกา้วกระโดดของตลาดนักท่องเทีย่วชาวจนีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 (ตลาดนักท่องเทีย่ว
ชาวจนีขยายตวัเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 47 ต่อปี ในช่วงดงักล่าว ก่อนทีจ่ะขยายตวัในอตัราทีล่ดน้อยถอยลง
หลงัจากนัน้) 
 
 
 
 

การท่องเท่ียวโดยชมุชน

บทบาทของภาครฐั 

ความสนใจพิเศษ

อ่ืนๆ

อปุสงคก์ารท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

อปุทานการท่องเท่ียว
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.8  แนวโน้มหวัข้อสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะหเ์ครอืข่าย (หรอื Co-occurrence network) ของคําสําคญัในบทความดา้น 
การท่องเที่ยวไทยที่นํามาสงัเคราะห์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 (รูปที่ 11.9) พบว่า มีเครือข่าย 
(Network) ทีเ่ด่นชดั 5 กลุ่ม (Cluster) โดยกลุ่มทีใ่หญ่ที่สุดม ี “การท่องเทีย่วโดยชุมชน” เป็นคําทีเ่ป็น
ศูนยก์ลางของเครอืข่าย (Node) โดยมกีารเชื่อมโยงกบัคําที่หลากหลาย เช่น การจดัการ ศกัยภาพ การ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เป็นตน้ และยงัมกีารเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยอื่นๆ อกี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เครอืขา่ยทีม่ ี “การ
พฒันา” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” เป็นศูนยก์ลางของเครอืขา่ย (เป็นกลุ่มทีม่เีครอืขา่ยขนาดเลก็ โดย
มสีมาชกิภายในกลุ่มประมาณ 4-5 คํา) นอกจากน้ี ยงัพบว่า มเีครอืขา่ยการเชื่อมโยงของคําทีเ่หน็ไดช้ดัและ
ไม่มกีารเชื่อมโยงกบัทัง้ 3 กลุ่ม ขา้งต้น คอื กลุ่มทีม่ ี “อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว” เป็นคําทีเ่ป็นศูนยก์ลางของ
เครอืขา่ย ทีม่กัเชื่อมโยงกบัประเดน็ดา้นความยดืหยุ่นและการท่องเทีย่วไทย หมายความว่า บทความทีศ่กึษา
เกีย่วกบัอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วมกัเป็นการศกึษาในประเดน็ความยดืหยุน่ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทย สว่นกลุ่ม
สดุทา้ยเป็นเครอืขา่ยขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิภายกลุ่มเพยีง 3 คาํ เท่านัน้ และไมม่กีารเชื่อมโยงกบักลุ่มอื่นๆ โดย
ม ี“การตลาด” เป็นศูนยก์ลางของเครอืขา่ย โดยเชื่อมโยงกบักลยุทธแ์ละสว่นประสมทางการตลาด หมายความ
ว่า บทความที่ศึกษาเกี่ยวกบัการตลาดโดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในประเด็นของกลยุทธ์และส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นสาํคญั 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่า ประเด็นสําคญัในบทความด้านการท่องเที่ยวไทย 
มคีวามหลากหลายและความเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่ายน้อย โดยประเดน็เกี่ยวกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน
และอุปสงค์การท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่มกีารเครอืข่ายเชื่อมโยงกนัเป็นกลุ่มอย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบั
ประเดน็อื่นๆ  

อาเซียน 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวชาวจีน 

การตลาดท่องเท่ียว 

อุปสงค์การท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนา

การจัดการ

การท่องเท่ียวโดยชุมชน

เศรษฐกิจฐานราก 
ค่าใช้จ่าย

ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เครือข่าย

บุคลากร

จุดหมายปลายทาง 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.9 เครือข่ายของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

การวเิคราะห ์Co-occurrence network จะทําใหท้ราบถงึขอ้มูลความเชื่อมโยงระหว่างคําสําคญั 
และความเป็นศูนย์กลางของคําในเครอืข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนํามาวเิคราะห์เพิม่เติมในเรื่องของ 
Thematic map ที่เป็นการวเิคราะหร์่วมกนัระหว่างระดบัการพฒันา (Development degree) ทีเ่ป็น 
การพจิารณาจากความเขม้ขน้ (ความถี)่ ของการเชื่อมโยงของคาํ (Density) กบั ระดบัของความเกีย่วขอ้ง 
(Relevance degree) ทีเ่ป็นการพจิารณาถงึความเป็นศูนยก์ลางของคําในเครอืข่าย (Centrality) ซึ่งจาก 
ผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคําสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีนํ่ามาสงัเคราะหใ์นช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ทีแ่สดงในรปูที ่11.10 พบว่า ประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Motor themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ 
ในการพฒันาและมีความสําคัญต่อโครงสร้างการวิจยัด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
“การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์” “จุดหมายปลายทาง” “เศรษฐกจิฐานราก” และ “การท่องเที่ยวเมอืงรอง”  
สว่นประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Niche themes ซึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็อยา่งเขม้ขน้ (หรอืมกีารเชื่อมโยงกบั 
คําอื่นๆ มาก) แต่กลบัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัดา้นการท่องเที่ยวไทยน้อย ไดแ้ก่ ประเดน็ในเรื่องของ 
“การวจิยันวตักรรม” และ “นโยบาย” สาํหรบั Emerging or Declining themes ซึง่มทีัง้ระดบัการพฒันาและ
ระดบัของความเกี่ยวขอ้งน้อย (เชื่อมโยงกบัคําอื่นๆ น้อย และมคีวามเป็นศูนยก์ลางในเครอืขา่ยตํ่า) ไดแ้ก่ 
ประเดน็ที่เกี่ยวกบั “สภาวะโลกรอ้น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขณะที่ Basic themes ซึ่งมี
ความเขม้ขน้ในการพฒันาน้อย (มกีารเชื่อมโยงกบัคําอื่นๆ น้อย) แต่มคีวามสําคญัต่อโครงสรา้งการวจิยั
ดา้นการทอ่งเทีย่วไทย (มคีวามเป็นศนูยก์ลางในเครอืขา่ยสงู) ประกอบดว้ย ประเดน็ทีเ่กีย่วกบั “การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน” “การทอ่งเทีย่วเชงิคุณภาพ” “อาเซยีน” “การตลาด” และ “พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว” (ดรูายละเอยีด
ในรปูที ่11.10) 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.10 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

 
 สาํหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evolution ทีแ่สดงในรปูที ่11.11 แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของ
ประเดน็ความรูด้า้นการทอ่งเทีย่วไทย (พจิารณาจากคาํสาํคญัในบทความทีนํ่ามาสงัเคราะห)์ โดยแบ่งช่วงเวลา
ของการวเิคราะห์ออกเป็นสองช่วงเพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คอื ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2559 และระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ซึง่ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห ์พบว่า ประเดน็ความรู้ด้าน
การท่องเท่ียวไทยมีการแตกแขนงของความรู้เพียงเลก็น้อยและไม่หลากหลาย หรอือาจกล่าวได้ว่า 
มวีวิฒันาการของความรูไ้มห่ลากหลาย สว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นประเดน็ความรูเ้ดมิหรอืประเดน็ความรูท้ีใ่กลเ้คยีง 
เช่น การศกึษาดา้นการตลาดกย็งัคงศกึษาในเรื่องธุรกจิและส่วนประสมทางการตลาด ขณะทีอุ่ปสงค์
การท่องเที่ยวก็ยงัอยู่ในระดบัประเทศและศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ขณะที่พฤติกรรม
นกัท่องเทีย่วกจ็ะศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม มบีางประเดน็ความรูท้ีม่กีารแตกแขนง
และขยายพรมแดนความรูเ้พิม่ขึน้ อย่างเช่น ประเดน็ความรูด้้านการท่องเทีย่วโดยชุมชนที่มกีารขยาย
พรมแดนความรู้ออกไปศึกษาเพิม่เติมในเรื่องของการตลาด (โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนประสมทาง
การตลาด) การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน และเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก ขณะที่ประเด็นความรู้ในเรื่อง 
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักป็ระยุกต์ใชศ้กึษาในหลากหลายระดบัมากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัชุมชน 
(การท่องเที่ยวโดยชุมชน) ระดับกิจกรรม (การท่องเที่ยวทางทะเล) และในระดับจุดหมายปลายทาง  
ส่วนประเดน็ความรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิกม็กีารศกึษาเพิม่ขึน้ในประเดน็ของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนและพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

การวิจัย/นวัตกรรม 

นโยบาย 

สภาวะโลกร้อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เศรษฐกิจฐานราก

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว

อาเซียน 

การพัฒนา 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน

Motor Themes 

Emerging or 
Declining Themes 

Nich Themes 

Basic Themes 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 
รปูท่ี 11.11 วิว ัฒนาการของประเด็นความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพ์ในวารสารไทย  

ปี พ.ศ. 2555-2563 
 
 ทัง้น้ีเพื่อใหภ้าพรวมของสาระความรูท้ี่สําคญัในการศึกษาวจิยัแต่ละประเดน็ ลําดบัต่อไปเป็นการ
นําเสนอสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหบ์ทความใน 7 กลุ่มหลกั (รวมประเดน็ในเรื่องความสนใจพเิศษ 
และประเด็นอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกนั) โดยสาระเน้ือหาในการนําเสนอของแต่ละกลุ่มจะครอบคลุมในเรื่อง
ประเด็นการศึกษา วิธีการวจิยัที่นํามาใช้ในการศึกษา สาระสําคญัของขอ้ค้นพบ และขอ้สงัเกตสําคญั 
บางประการ ดงัมรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็พอสงัเขปดงัน้ี 

1) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
บทความที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทัง้ 31 บทความที่นํามาสงัเคราะห ์

ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 ถึงร้อยละ 94 ซึ่งได้นําเสนอไว้แล้วว่า เป็นช่วงหลังจากเกิดกระแส 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนในปี พ.ศ. 2558 (พจนา สวนศร,ี 2561) ขณะเดยีวกนักม็กีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยั 
ในประเดน็น้ีอย่างต่อเน่ือง (มเีป้าหมายเพื่อใหก้ารท่องเทีย่วเป็นหน่ึงในเครื่องมอืช่วยยกระดบัเศรษฐกจิและ
พฒันาชุมชน) โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจยัเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อย่างต่อเน่ืองเกือบทุกปีรวม 48 โครงการ (จาก 260 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 17 ของจํานวน 
และงบประมาณที่สนับสนุนโครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่ว) โดยเฉพาะหลงัปี พ.ศ. 2560 มกีารสนับสนุน
ประมาณ 7-9 โครงการต่อปี ซึง่สงูกว่าในช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 ทีม่กีารสนบัสนุนประมาณ 4-5 โครงการต่อปี 

ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ช่วงปี พ.ศ.2560-2563

 น้ําพุร้อน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 การตลาด 

 อาเซียน 

 อุปสงค์การท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง

 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 การพัฒนา 

    ธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนประสมทางการตลาด

การท่องเที่ยวไทย

ประสิทธิผล

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว

เศรษฐกิจฐานราก

การท่องเที่ยวทางทะเล
จุดหมายปลายทาง

การพัฒนา

ความพึงพอใจ
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(หากพจิารณางบประมาณสนับสนุน พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 มงีบประมาณสนับสนุนประมาณ
รอ้ยละ 55 ของงบประมาณทีส่นบัสนุนโครงการวจิยัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนทัง้หมด)  

บทความเกือบทัง้หมดเป็นการศึกษาระดับชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศไทย และ 
ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาอุปทานมากกวา่อุประสงค ์เป็นการศกึษาโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมเป็นสําคญั บทความเกอืบทัง้หมดนําเสนอในประเดน็เกี่ยวกบัการพฒันา 
และการจดัการการท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน ในลกัษณะของการประยุกต์ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมที่เป็น
การเขา้ไปดําเนินการศกึษาในชุมชนในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัตัง้แต่การศกึษาบรบิท (สํารวจทรพัยากร) 
การประเมนิศกัยภาพ และเสนอแนวทางการพฒันา (สอดคล้องกบัผลการวเิคราะหค์ําสําคญัของบทความ 
ในกลุ่มน้ีที่แสดงในรูปที่ 11.12 ที่มกัพบเห็นคําว่า การจดัการ การพฒันา การมีส่วนร่วม และศกัยภาพ 
ในบทความทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประเมนิความพรอ้มและศกัยภาพมกัเป็น 
การวเิคราะหแ์บบ multi-dimensional ทีแ่ตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิใน 4 ประเดน็สําคญั 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสะดวก การจดัการ และการมสี่วนร่วม ก่อนเสนอแนวทางการพฒันาบน
พืน้ฐานของความโดดเด่นของพืน้ที ่เช่น อตัลกัษณ์ วถิชีวีติ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม สิง่ดงึดูดใจ เป็นต้น 
และมกัใหข้อ้เสนอทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาบุคลากร/ผูนํ้า การสรา้งเครอืข่าย และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

การศกึษาดา้นอุปทานของการท่องเทีย่วโดยชุมชนเกอืบทัง้หมดเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพทีใ่ช้
การสมัภาษณ์ (เชงิลกึ) กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) เชน่ ผูนํ้า ชาวบา้น เป็นตน้ ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
หรอืการประชุมกลุ่ม (หรอืการสมัภาษณ์กลุ่ม) ก่อนประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ในการวจิยัเชงิคุณภาพในการ
ค้นหาประเด็น และ/นําขอ้มูลที่ได้มาออกแบบการใหบ้รกิารการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เสน้ทางทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ แต่มบีางบทความทีใ่ชก้ารประเมนิความพรอ้มในการรองรบั ศกัยภาพ แนวทาง 
การพฒันา และการจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน โดยทําแบบประเมนิตามแนวคดิและ/เกณฑก์ารพฒันา 
/การจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้ผู้นําชุมชนและ/คนในชุมชนประเมินก่อนที่นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เช่นเดียวกบัการมีการทดสอบความรู้ในการจดัการท่องเที่ยวชุมชน 
ของคนในชุมชนที่พบว่า คนในชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบั 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเป็นอยา่งด ี(วรรณด ีสุทธนิรากร, ภทัรวรรธน์ จรีพฒัน์ธนธร และสริพิร ตนัจอ, 2562) 
นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบัทีป่ระยุกต์ใชว้ธิเีชงิปรมิาณขัน้สูง เช่น ประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
สกดัองค์ประกอบของการจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็น multi-dimensional หรอืประยุกต์ใช ้
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression) ค้นหาปัจจยัที่อธบิายการจดัการและความสําเรจ็ของ 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนแลว้พบว่า ความพรอ้มของชุมชนและการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัสาํคญั (กฤตยิา สมศลิา และกนกกานต ์แกว้นุช, 2561; กติตภิฏั ฐโิณทยั และณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2563) 

 ส่วนงานวจิยัดา้นอุปสงคแ์ละดา้นผูใ้ชบ้รกิาร (นักท่องเทีย่ว/ผูม้าเยอืน) เป็นการศกึษาดว้ย 
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีเ่ป็นการสาํรวจพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารการท่องเทีย่ว
โดย (/ของ) ชุมชน ดว้ยการใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิาร (นกัทอ่งเทีย่วและ/ผูม้าเยอืน) 
ประมาณ 300-400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอญิทัง้หมด ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูมาวเิคราะห์
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ด้วยสถิติเชิงพรรณาเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีบทความบางฉบับที่ประยุกต์ใช้สถิติข ัน้สูงอย่าง 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบศกึษามมุมองของนกัทอ่งเทีย่วต่อทางการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  

จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ 31 ฉบับ พอสรุปได้ว่า การศึกษาที่ผ่านมามักเสนอให้ม ี
การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการใช้ทรพัยากรภายในชุมชน (ทุนของชุมชน) เช่น วฒันธรรม  
อตัลกัษณ์ วถิชีวีติ สิง่ดงึดูดใจ เป็นต้น รวมถงึการใหค้วามสําคญักบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพและการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง (ทุนทางสงัคม) โดยมุ่งที่จะใหก้ารท่องเที่ยวช่วย
สรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัคนในชุมชน ทัง้น้ี ผูนํ้าและความร่วมมอืร่วมใจกนัของคนในชุมชน รวมถงึการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นหน่ึงในศกัยภาพสําคญั (นอกเหนือจากการมทีรพัยากรการท่องเที่ยว) ในการ
พฒันาและจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน ขณะทีก่ารนําเสนอประเดน็ดา้นการตลาด (หรอื กลยุทธ์ทาง
การตลาด) ยงัอยู ่บนพืน้ฐานแนวคดิส่วนประสมการตลาด (4P’s หรอื 7P’s) เป็นสําคญั ขณะที่
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการพฒันาและการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมกัจะเกีย่วขอ้งกบัประเดน็เกีย่วกบั
การประชาสมัพนัธ ์ความปลอดภยั ป้ายบอกทาง การพฒันาบุคลากร และการสรา้งการมสีว่นรว่ม 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่ามบีทความจํานวนน้อยมากทีศ่กึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการจดัการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (โดยเฉพาะในเชงิประจกัษ์) ที่ผ่านมามกีารประเมนิผลกระทบในลกัษณะของ 
การสอบถามการรบัรู ้และการประเมนิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นการศกึษาตน้ทุน-ผลตอบแทนของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมกีําไรและค่าจา้งแรงงานเป็นรายรบัสําคญัที่ชาวบ้านไดจ้ากการท่องเที่ยว
(โดย) ชุมชน (อรยิา เผา่เครื่อง , อคัรพงศ ์อัน้ทอง , พริุฬหพ์ฒัน์ ภู่น้อย, 2562) นอกจากน้ี บทความ 
ทีเ่กี่ยวกบัการออกแบบหรอืประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ/นวตักรรมทางดา้นสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา
และ/การจดัการท่องเทีย่วในชุมชน หรอืสรา้งโอกาสทางการตลาดใหก้บัการท่องเทีย่วโดยชุมชน กย็งัคง 
มอียูน้่อยเชน่เดยีวกนั อยา่งเชน่ การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชัน่ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 31 บทความ 

รปูท่ี 11.12 คาํสาํคญั 20 อนัดบัแรก ในบทความกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชมุชน ปี พ.ศ. 2555-2563 
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2) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาอปุสงคก์ารท่องเทีย่ว 
การศกึษาอุปสงค์การท่องเที่ยวถือได้ว่ามคีวามก้าวหน้าและความหลากหลายทางวชิาการ

มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบับทความกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากมคีวามพรอ้มดา้นขอ้มูล และมคีวามสะดวกในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลมากกว่าการศกึษาในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัในระดบันานาชาตทิีบ่ทความดา้น
อุปสงค์การท่องเที่ยวที่มกีารตีพมิพ์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 มกีารตีพมิพ์มากกว่าประเดน็ทางด้านอื่นๆ 
(Crouch, 1994; Song, & Li, 2008; มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557; Song, Qiu, & Park, 
2019) โดยเฉพาะในเรื่องการพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวที่มีการนําเสนอเทคนิคและวิธีพยากรณ์ที่
หลากหลาย (Zhang, Wang, Sun, & Wei, 2020) แต่ในประเทศไทยกลบัพบความหลากหลายของเทคนิค
การพยากรณ์ทีนํ่ามาประยุกต์ใชเ้พยีงเลก็น้อย ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูอนุ
เวลาทีเ่ป็น univariate analysis ในการพยากรณ์ เช่น time trend analysis, ARIMA เป็นตน้ ขณะทีก่ารพฒันา
แบบจาํลองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วทีเ่ป็น multivariate analysis จะนิยมใชศ้กึษาเกี่ยวกบัความยดืหยุ่น
ของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วมากกว่านํามาใชใ้นการพยากรณ์ (อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัต์ทะวงศว์าร, 
2564)  

จากการทบทวนบทความที่นํามาสงัเคราะห์ทัง้ 27 บทความ พบว่า ทัง้หมดเป็นการศึกษา  
โดยประยุกตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีม่ที ัง้การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวม (Aggregate demand) และ 
อุปสงคก์ารท่องเทีย่วในระดบับุคคล (Individual demand) และเป็นการศกึษาอุปสงคใ์นระดบับุคคล
มากกวา่การศกึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วรวม ทัง้น้ี บทความทีเ่กีย่วกบัอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วมปีระเดน็ทีศ่กึษา
และเกีย่วขอ้งทีส่าํคญั 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

2.1) การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวระดบับุคคล ซึ่งมทีัง้การศึกษาในระดบัจงัหวดั และ
จุดหมายปลายทาง มสี่วนน้อยที่ศกึษาในระดบัประเทศ (เน่ืองจากมกีารศกึษาแล้วโดย ททท. จํานวนมาก) 
เกอืบทัง้หมดเป็นการสํารวจเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตแิละชาวไทย เช่น 
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ การตดัสนิใจ พฤตกิรรมการเดนิทางและการท่องเทีย่ว การใชจ้่าย ความพงึพอใจ เป็นตน้ 
โดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวในประเด็นดงักล่าวจํานวน 200-400 ตวัอย่าง และนิยมเลือก
ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ ก่อนประยุกตใ์ชส้ถติพิรรณาและสถติทิดสอบ เช่น t-test F-test (ANOVA) เป็นตน้ 
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ส่วนใหญ่พบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
มผีลทาํใหต้วัแปรทีส่นใจขา้งตน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05  

นอกจากการศึกษาในลักษณะของการสํารวจแล้ว มีบทความจํานวนหน่ึงที่มีศึกษา 
ในลกัษณะของการศึกษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่าย 
จาํนวนวนัพกั และพฤตกิรรมในอนาคต โดยการศกึษาเกีย่วกบัการพยากรณ์พฤตกิรรมในอนาคตทัง้ทีเ่ป็น
แบบจาํลองเชงิเดีย่ว และสมการเชงิโครงสรา้งใหผ้ลลพัธท์ีส่อดคลอ้งกนัวา่ ภาพลกัษณ์เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญั
ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในอนาคตอย่างการเทีย่วซํ้า (ศลษิา ธรีานนท ์และเจรญิชยั เอกมาไพศาล, 2559)  
และยังมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมในอนาคตผ่านตัวแปรคัน่กลางที่สําคัญอย่างความพึงพอใจ  
(อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2558; อจัฉราพรรณ ตัง้จาตุรโสภณ, บุษยา วงษ์ชวลติกุล และธนวรรณ แสงสุวรรณ, 
2563) นอกจากน้ี ปัจจยัทีเ่ป็นสิง่กระตุน้ทางการตลาดมอีทิธพิลสงูต่อความเตม็ใจทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่ว และ
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ยงัมอีทิธพิลต่อการจดัสรรงบประมาณ แต่กลบัไม่มอีทิธพิลต่อการกําหนดจํานวนวนัที่คาดว่าจะพํานักของ
นกัทอ่งเทีย่ว (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, ดนยัธญั พงษ์พชัราธรเทพ และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2563) 

ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีทัง้ 
การประยุกต์ใช้สถิติทดสอบและการถดถอยเชิงพหุคูณในการศึกษานักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ินกัทอ่งเทีย่วชาวไทย นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มผูส้งูอาย ุเป็นตน้ พบวา่ ปัจจยัสว่นบุคคล 
เช่น รายได ้อายุ เป็นตน้ และปัจจยัเกีย่วกบัการเดนิทางและการท่องเทีย่ว เช่น วตัถุประสงคข์องการเดนิทาง 
จํานวนครัง้ในการท่องเทีย่วต่อปี จํานวนวนัในการท่องเทีย่ว รูปแบบการท่องเที่ยว เป็นต้น มกัจะมอีทิธพิล 
ในการกําหนดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (ปวรพัชร รัตน์รุ่งเรืองยศ และรุ่งระวี วีระเวสส, 2558;  
หน่ึงหฤทยัรตัน์ กระจา่งพฒัน์วงษ์ และอรอนงค ์พวัรตันอรณุกร, 2561) 

ส่วนการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีก่ําหนดจํานวนวนัพกัซึง่มงีานศกึษาน้อยมาก ในบทความ
หลายชิน้มกีารนําเสนอถงึการสอบถามจาํนวนวนัพกัและ/จาํนวนวนัในการท่องเทีย่ว แต่ไมไ่ดม้กีารศกึษา
ลงลกึถงึปัจจยัทีก่ําหนดจํานวนวนัพกัมากนัก อาจเน่ืองมาจากขอ้จํากดัในเรื่องของความแปรปรวนของ
จาํนวนวนัพกัทีม่คีวามแปรปรวนน้อยจนยากทีจ่ะประยุกต์วธิทีางสถติมิาใช ้อย่างไรกต็าม มงีานศกึษา
ทีป่ระยุกต์ใช ้การวเิคราะหค์วามอยู่รอด (Survival analysis) ในการศกึษา แลว้พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
เช่น อายุ การศกึษา อาชพี เป็นต้น ลกัษณะการเดนิทาง กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลทําให้
จํานวนวนัพกัของนักท่องเที่ยวมคีวามแตกต่างกนั (อาร์ม นาครเทพ และสุรชยั จนัทร์จรสั, 2556; 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง, ปิยลกัษณ์ พทุธวงศ,์ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2559) 

นอกจากน้ียงัมกีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิโครงสรา้งความพงึพอใจ และวธิ ีpenalty-reward 
analysis (PRA) ในการจําแนกคุณลกัษณะและ/คุณภาพบรกิารของการท่องเทีย่วและ/บรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การท่องเที่ยว (เช่น สปา) ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คุณลกัษณะพื้นฐานที่จําเป็นต้องม ีคุณลกัษณะที่ใช ้
ในการแขง่ขนั และคุณลกัษณะทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ชนั (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2560; 2561) 

2.2) การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวม เป็นการใชข้อ้มลูอนุกรมเวลา (Time series data)  
ในการพฒันาแบบจําลองที่เป็นสมการเดี่ยวทัง้หมด โดยมกีารประยุกต์ใชว้ธิทีางเศรษฐมติ ิเช่น DOLS, 
ARDL, TVPLRM, AIDS, NSURE เป็นตน้ ในการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องแบบจาํลองอุปสงคท์ีพ่ฒันา
บนพื้นฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการศึกษาทัง้ในระดบัประเทศ จังหวัด และจุดหมายปลาย 
(การศึกษาในระดบัอุตสาหกรรมและธุรกิจมน้ีอยมาก) แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดบัประเทศ และ 
เป็นการศกึษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ(เช่น อาเซยีน ยุโรป จนี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ เป็นต้น) 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

การพฒันาแบบจําลองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวมโดยสว่นใหญ่มกัจะเกีย่วกบัการประมาณค่า 
ความยดืหยุน่ของการทอ่งเทีย่วมากกวา่การพฒันาแบบจาํลองการพยากรณ์อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว (มน้ีอยมาก) 
และการประเมนิผลกระทบจากเหตุการณ์วกิฤตทิีม่ต่ีออุปสงคก์ารท่องเทีย่ว (ทัง้ในเรื่องของจาํนวนและรายรบั) 
ซึง่พบว่าเหตุการณ์ความไมแ่น่นอนในดา้นสงัคมและการเมอืงของไทยมผีลทําใหอุ้ปสงคต่์อการท่องเทีย่วไทย
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับที่ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  
และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ทบทวนไวเ้มื่อปี พ.ศ. 2557 ว่า เหตุการณ์วกิฤตจะมผีลกระทบต่ออุปสงค์
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การท่องเที่ยวมากกว่าการส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเหตุการณ์วกิฤตทิางการเมอืงจะมแีนวโน้ม
ของความสญูเสยีเพิม่ขึน้ 

ผลการศกึษาความยดืหยุ่นจากแบบจําลองอุปสงค์การท่องเที่ยวรวม พบว่า อุปสงค์ของ 
การท่องเทีย่วไทยในระยะยาวมคีวามยดืหยุ่นต่อราคาแตกต่างกนัตามตลาดนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิขณะที่
ผลการประมาณค่าความยดืหยุน่ต่อรายไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การท่องเทีย่วไทยเป็นทัง้สนิคา้ปกต ิ (Normal 
goods) และสนิคา้ฟุ่มเฟือย (Luxuly goods) ขึน้อยู่กบัตลาดนักท่องเที่ยว (อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2558;  
บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563) นอกจากน้ี ความยดืหยุ่นยงัเปลี่ยนแปลงตามเวลา (อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2559) 
ขณะที่การศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยว
ต่างประเทศของคนไทยสามารถทดแทนซึง่กนัและกนั (บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563) ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัที ่
มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ทบทวนไวเ้มื่อปี พ.ศ. 2557 ว่า “การท่องเทีย่วภายใน
และต่างประเทศของคนไทยมคีวามเกีย่วขอ้งกนัน้อย” (เป็นการศกึษาโดย ปิยะลกัษณ์ พุทธวงศ ์(2555) 
ดว้ยการประยกุตใ์ชก้ารทดลองทางเลอืก (Choice experiment)) 

2.3) การพฒันาแบบจําลองอุปสงค์การท่องเที่ยวในระดบับุคคลเพื่อประเมินราคาแฝงของ
คณุลกัษณะต่างๆ ผา่นแนวคดิการประเมนิความเตม็ใจจ่ายสว่นเพิม่ เช่น การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองทางเลอืก 
(Choice modeling) ประเมินคุณลกัษณะของการจดัการโรงแรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า  
การใชพ้ลงังาน การจดัการขยะ และการจดัการน้ําเสยี มรีาคาแฝงเท่ากบั 66.52, 89.16 และ 101.84 บาท/คนื 
ตามลําดบั (กฤษฎา ตยิววิฒันานุกูล และโสมสกาว เพชรานนท,์ 2559) เป็นตน้ หรอืการประยุกตใ์ชว้ธิสีมมติ
เหตุการณ์ (Contingent valuation method) ทีเ่ป็นแบบจาํลองความเตม็ใจจา่ยของนกัท่องเทีย่วต่อคุณลกัษณะ
ของแหล่งทอ่งเทีย่วในการประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องแหล่งทอ่งเทีย่ว 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ การศกึษาในกลุ่มอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วแมว้่าจะมคี่อนขา้งมากและครอบคลุม 
แต่บทความที่เป็นการศกึษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยยงัมอียู่จํานวนน้อย (เน่ืองจากภาครฐัได้จดัสรร
งบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ศกึษาดา้นการตลาดเชงิลกึและต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2556)1 โดยเฉพาะการวเิคราะหใ์นระดบักลุ่ม รวมถงึประเดน็ของการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่กดิจาก
การกระจุกตวัของตลาดนกัทอ่งเทีย่ว 

3) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาอปุทานการท่องเทีย่ว 
จากการสงัเคราะห์บทความเกี่ยวกบัการศึกษาอุปทานการท่องเที่ยวทัง้ 23 บทความที่นํามา

สงัเคราะห ์พบว่า ประมาณรอ้ยละ 65 ตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และเป็นการศกึษาในระดบัจงัหวดั 
(หากเป็นชุมชนจะเกี่ยวขอ้งกบัวสิาหกิจชุมชน) และธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม) ที่เป็นการประยุกต ์

                                                            
1 ภาครฐัไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยศกึษาและสาํรวจขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเชงิลกึ 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 (มเีป้าหมายการสํารวจ 56 ตลาดหลกั) ขณะเดยีวกนัก็มกีารศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในลกัษณะ 
กลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดทีศ่กัยภาพสงู กลุ่มดาํน้ํา กลุ่ม local experience กลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอลฟ์ กลุ่มแต่งงานและฮนันีมนู กลุ่มการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ ฯลฯ เป็นตน้ รวมทัง้การสาํรวจพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วของชาวไทย ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถงึปัจจุบนั โดยให้
สาํนกังานสถติแิหง่ชาตเิป็นผูส้าํรวจในชว่งปี พ.ศ. 2556-2560 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดว้า่จา้งให้
บรษิทัทีป่รกึษาเป็นผูส้าํรวจและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่นํามาใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานกลยุทธส์าํหรบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
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วิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยแนวคิดพื้นฐานที่นิยมนํามาประยุกต์ใช้จะเกี่ยวกบัการวิเคราะห ์
supply chain (เช่น SCOR Model  Balanced Scorecard เป็นตน้) รว่มกบัสว่นประสมทางการตลาดเพื่อให้
ขอ้เสนอเกี่ยวกบักลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขนั รวมถงึการปรบัปรุงพฒันาทางดา้นกายภาพและ
การบรกิารทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นระบบ โดยการศกึษาดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพเป็นการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูทีส่่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการและ/พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว (เกอืบทัง้หมด
เป็นการศกึษาเกีย่วกบัโรงแรม) ดว้ยแบบสมัภาษณ์ ขณะทีก่ารศกึษาดว้ยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณเกอืบทัง้หมด
เป็นการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างประมาณ 200-400 คน และนิยมใช้สถิติพรรณาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลการประเมนิในลกัษณะของระดบั เช่น มาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น  
(หากเป็นประเดน็ของการประเมนิ) นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบัทีป่ระยุกต์การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณอื่นๆ 
ในการศึกษา  เช่ น  Analytic Hierarchy Process (AHP)  Multiple Criteria Decision Making (MCDM)  
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression) Structural Equation Model (SEM) Frontier Analysis 
(DEA และSFA) เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งประเดน็ของการศกึษาอุปทานการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยไดเ้ป็น 
4 ประเดน็หลกั ดงัมรีายละเอยีดพอสงัเขปในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

3.1) การศึกษาเกี่ยวกับโซ่อุปทาน (Supply chain) ซึ่งเกือบทัง้หมดจะเกี่ยวกับเรื่องของ 
การจดัการ เช่น การเชื่อมโยงโลจสิตกิส ์เป็นตน้ เพื่อนํามาสู่การใหข้อ้เสนอแนะสาํหรบัการเพิม่มลูค่าและ
การนําเสนอรูปแบบการพฒันา เช่น การพฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การพฒันาดา้นโลจสิตกิส ์เป็นต้น 
การศกึษาในประเดน็น้ีมทีัง้การศกึษาจากนักท่องเที่ยวที่เป็นผูใ้ชบ้รกิารที่เป็นลกัษณะของการประเมนิถึง
ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เช่น คุณภาพ การให้บริการ เป็นต้น ที่นิยมวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด 
สว่นประสมทางการตลาด (4’Ps /7’Ps) และจากผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร 
การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า การจดัการเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่อุปทาน 
(กฤติยา เกิดผล และปรชัภรณ์ เศรษฐเสถียร, 2562; มนทิรา สงัข์ทอง, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร และ 
วชิยั แหวนเพชร, 2563) โดยการแลกเปลี่ยนขอ้มูล และความไว้วางใจและคํามัน่สญัญาเป็นหน่ึงใน
คุณลกัษณะสําคญัของสมรรถนะโซ่อุปทานของธุรกจิท่องเทีย่ว (กมลชนก วงศ์เครอื, กอ้งภู นิมานันท ์
และวรทัยา แจง้กระจา่ง, 2563) 

3.2) การศกึษาเกีย่วกบับุคลากร (แรงงาน) ส่วนใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัการหาแนวทางการพฒันา 
เช่น การยกระดับสมรรถนะ การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพ (ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์) เป็นตน้ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชก้ารพฒันาบุคลากรเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้น้ี
การศกึษาเรื่องของแรงงานเกีย่วกบัขดีความสามารถของบุคลากรในธุรกจิการท่องเทีย่วเกอืบทัง้หมด
เป็นการศกึษาในระดบัโรงแรม ซึ่งมทีัง้ในเรื่องของการใหบ้รกิาร เช่น การมุ่งเน้นลูกคา้ การมุ่งเน้นคุณภาพ 
เป็นต้น และการบริหารจดัการ เช่น ความรบัผิดชอบ การวางแผน การมุ่งเน้นเป้าหมายและ/ผลสําเร็จ  
การเจรจา เป็นต้น (ชเนตตี จาตุรนต์ร ัศมี, 2560) ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงาน 
ที่พึงประสงค์พบว่า แรงงานควรมีลักษณะสําคัญในเรื่องของการเคารพกฏระเบียบ ความซื่อสัตย ์ 
ความรบัผิดชอบ และทศันคติ โดยขนาดสถานประกอบการและบริการที่แตกต่างกันจะมีความต้องการ
คุณลกัษณะของแรงงานทีพ่งึประสงคแ์ตกต่างกนั แต่ยงัคงเหมอืนกนัในบางคุณลกัษณะ เช่น ความรบัผดิชอบ 
ทักษะ การสื่อสาร เป็นต้น (วิกานดา เกษตรเอี่ยม, 2559) นอกจากน้ี การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า  
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม การดําเนินงานเชิงรุก และการกล้าเสี่ยง เป็นตัวบ่งชี้สําคัญถึงความเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกจิทอ่งเทีย่ว (ศวิะนนัท ์ศวิพทิกัษ์, 2561) 

3.3) การศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบสนิค้า (เช่น ของที่ระลกึ) กิจกรรมและ/แหล่งท่องเที่ยว (เช่น  
การนําเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่วทางน้ํา) และการใหบ้รกิาร (เชน่ ขนสง่) ทีเ่สนอขายและ/ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
โดยมทีัง้การศกึษาในประเดน็ของการตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว ความคุม้คา่ในการลงทุนทีม่ที ัง้
การวเิคราะหเ์พื่อประเมนิถงึความคุม้ค่าของการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยว ต้นทุนโลจสิตกิสข์องบรกิารขนส่ง 
และการวเิคราะหต์น้ทุน-ผลตอบแทนของการผลติสนิคา้ทีร่ะลกึ ซึง่พบว่าสนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ในการผลติ
จะมตีน้ทุนการผลติสงูกวา่สนิคา้ทีใ่ชทุ้นเขม้ขน้ ดงันัน้สนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้จงึใหผ้ลตอบแทนจากการผลติ
ตํ่ากว่า (สมบตั ิสงิฆราช, 2559) นอกจากน้ี ในการศกึษาทีผ่า่นมายงัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยมีคีวามสาํคญั
ต่อธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวมาก และยงัส่งผลกระทบต่อเน่ืองกบัการเพิม่/ลดของจํานวนลูกคา้ 
รายไดข้องธุรกจิ และการจา้งงานคนทอ้งถิน่ (งามนิจ แสนนําพล, วารชัต ์มธัยมบุรุษ, ประกอบศริ ิภกัดพีนิิจ 
และพจัน์พติตา ศรสีมพงษ์, 2563) 

3.4) การศึกษาเกี่ยวกบัประสทิธิผลและสมรรถภาพ (ประสทิธิภาพ) ของการจดัการและ/ 
การดําเนินงานของธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เช่น นําเที่ยว โรงแรม สปา เป็นต้น ซึ่งพบว่า ปัจจยั 
ด้านการแข่งขนัมผีลต่อผลการดําเนินธุรกิจ (พระสมบตัิ ระสารกัษ์, 2559) ขณะที่ผู้นํามคีวามสําคญัต่อ
ประสทิธผิลของการจดัการธุรกจิมากทีสุ่ด (สนัต ิป่าหวาย, อนันต์ ธรรมชาลยั, สานิต ศริวิศิษิฐกุ์ล, 2561) 
นอกจากน้ี ในการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า โรงแรมในกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพสูงกว่าโรงแรม 
ในต่างจงัหวดั ขณะที่โรงแรมที่ตัง้อยู่ใกล้ท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพการดําเนินงานดีกว่าโรงแรมที่ม ี
ทาํเลทีต่ ัง้ไกลออกไป สว่นโรงแรมในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วมผีลติภาพแรงงานสงูกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ (วดัผลติภาพ
แรงงานด้วยการวิเคราะห์จากสดัส่วนของรายได้ต่อจํานวนพนักงาน) แต่กลับไม่มีความแตกต่างของ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน (ประเมนิโดยวธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) Stochastic Frontier 
Approach (SFA) และ DEA Metafrontier ) อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มทีม่สีภาวะการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างกนั
ตามทาํเลทีต่ ัง้มบีทบาทต่อสมรรถภาพของโรงแรม เน่ืองจากเป็นสิง่ทีก่ระตุ้นใหม้กีารพฒันานวตักรรม
และการบรหิารตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ณชิาพชัร สงัขแ์กว้ และชยานนท ์ภู่เจรญิ, 2561) ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ขอ้คน้พบในการศกึษาของ อคัรพงศ์ อัน้ทอง, พนินท์ เครอืไทย และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด (2554) และ 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง (2556) ทีม่กีารสรปุไวแ้ลว้โดย มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) 

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาในกลุ่มอุปทานการท่องเที่ยวที่ผ่านมา จะมีการศึกษา 
ในหลากหลายประเดน็ตัง้แต่ในเรื่องการจดัการโซ่อุปทาน การพฒันาและ/ยกระดบับุคลากร การดําเนินงาน
ของภาคธุรกิจและ/ อุตสาหกรรม แต่พบว่าการศึกษาในประเด็นของโครงสร้างการแข่งขนั การวิเคราะห ์
ผลติภาพ การศกึษาประเดน็เกี่ยวกบัแรงงานต่างด้าว การปรบัตวัและความยดืหยุ่นของผูป้ระกอบการ 
ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงต่างๆ เชน่ โครงสรา้งตลาด ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีเหตุการณ์วกิฤต เป็นตน้ 
ยงัมอียูจ่าํนวนน้อย โดยเฉพาะการวเิคราะหใ์นระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ 
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4) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษานโยบายและบทบาทของรฐั 
การศกึษาในกลุ่มน้ีเกอืบรอ้ยละ 70 เผยแพร่หลงัปี พ.ศ. 2561 โดยการศกึษาเกอืบทัง้หมด

ประยกุตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพเป็นสาํคญั ดว้ยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูทัง้จากภาครฐัและเอกชน แลว้นําขอ้มลู
จากการสมัภาษณ์มาใชก้ารวเิคราะหแ์บบ Content Analysis ในการสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นโยบายและบทบาทของภาครฐั (เป็นลกัษณะของการพรรณามากกว่าการอธิบาย) เช่น การดําเนิน
นโยบายของภาครฐั ศกัยภาพของภาครฐั การนําแนวนโยบายไปปฏบิตั ิการเสนอแนวทางการขบัเคลื่อน
นโยบาย ผลของนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว บทบาทการพฒันาของภาครฐั เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม มบีทความบางชิ้น ประยุกต์ใช้กรอบและ/เครื่องมอือื่นๆ ในการศึกษา เช่น 
กรอบ 7S McKinsey, PEST analysis, SWOT, TOWS matrix model เป็นตน้ ในการวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้เสนอเกีย่วกบัแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย เช่น การควบคุมคุณภาพ ความต่อเน่ืองในการพฒันา 
การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาปรบัใช ้การนําโซเชยีลเน็ตเวริก์เขา้มาเป็นช่องทางประชาสมัพนัธแ์ละ
การขาย เป็นตน้ รวมถงึการประยุกต์ใชว้ธิวีเิคราะหท์างเศรษฐมติแิละสถติขิ ัน้สงูในการศกึษาและพสิจูน์
เชิงประจกัษ์ เช่น การศึกษาผลของนโยบายการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของภาครฐั การประเมนิอตัรา
คา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ถึงผลของการดําเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีต่อ 
การขยายตวัทางเศรษฐกจิดว้ยเครื่องมอืทางเศรษฐมติ ิพบว่า การดําเนินมาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เพือ่ใชเ้ป็นยุทธศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิประสบความสาํเรจ็ เน่ืองจากมาตรการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิทัง้ที่เป็นผลทางตรงและผลทางออ้มผ่านการเพิม่ขึน้ของจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายรบัจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (บณัฑติ ชยัวชิญชาติ, 2563)  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ทีส่รปุวา่ หลงัจากปี พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา การท่องเทีย่ว
ไดก้ระตุน้ใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (Tourism-led growth) 

 ส่วนการศึกษาในระดับชุมชนพบว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
มสี่วนทําใหชุ้มชนมคีวามเป็นปึกแผ่น (จรยิา โกเมนต์, เฉลมิชยั ปัญญาด,ี บงกชมาศ เอกเอีย่ม, และ 
สุริยจรสั เตชะตันมีนสกุล, 2563) นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัประชาคมอาเซียนที่เป็น
การศกึษาเชงินโยบายในลกัษณะของการใหข้อ้เสนอเพื่อเตรยีมรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปิดเสรอีาเซยีน 
เช่น การเตรยีมพรอ้มเรื่องแรงงาน การจดัทาํการตรวจลงตราร่วมอาเซยีน (ASEAN common Visa) เป็นตน้ 
และการประเมนิประสทิธผิลของนโยบายรฐัผ่านความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทีเ่ป็นลกัษณะของการประเมนิ
ผา่นความพงึพอใจในการใชบ้รกิารแหล่งทอ่งเทีย่ว (ศศมิาภรณ์ สวุรรณด,ี 2563) 

สําหรบัการศกึษาในประเดน็ของภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่ป็นหน่ึงในนโยบายสําคญัของภาครฐั  
มทีัง้การศกึษาในลกัษณะของการทบทวนและสงัเคราะหก์ารศกึษาเกี่ยวกบัภาษีการท่องเที่ยวซึ่งพบว่า 
ประเทศไทยมรีายการภาษีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วหลายรายการทัง้ทีอ่ยู่ในรูปของภาษีทัว่ไปและ
ภาษเีฉพาะ รวมทัง้มาตรการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นนโยบายระดบัชาต ิแต่การศกึษา
ผลของการเกบ็ภาษกีารท่องเทีย่วยงัมน้ีอย โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่ ทาํใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
บางแห่งที่มแีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงต้องแบกรบัภาระต้นทุนในการดูแลนักท่องเที่ยว สิง่แวดล้อม 
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ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สาธารณูปโภคต่างๆ ทีส่นับสนุนการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 
กนัตส์นีิ กนัทะวงศว์าร และอญัรตัน์ วเิชยีร, 2563) ขณะทีง่านศกึษาทีเ่ป็นการประเมนิอตัราค่าธรรมเนียม
และคา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่วไทยทีจ่ะทาํใหส้งัคมไดร้บัสวสัดกิารสงูสุดตามแนวคดิเศรษฐศาสตร ์พบว่า 
อตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมควรอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.3396 ถงึรอ้ยละ 0.4501 
คดิเป็นค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วประเทศไทยต่อครัง้ต่อคนระหว่าง 167.08 ถงึ 221.14 บาท/ครัง้/คน 
โดยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วจะทาํใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิไมม่าก และจะทาํให้
ประเทศไทยมรีายไดส้ทุธจิากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วไมน้่อยกว่าหน่ึงหมื่นลา้นบาทต่อปี 
ขึน้อยูก่บัจาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563)2 

ส่วนการศกึษาบทบาทของภาครฐัพบว่า บทบาทของหน่วยงานภาครฐัทีม่ตี่อการท่องเทีย่ว
มกัเป็นในเรือ่งของการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร การวางแผนและการพฒันา (วลยัพร สุขปลัง่,  
ศุภกญัญา เกษมสุข และอญัญานี อดทน, 2562) รวมถงึการนํานโยบายไปใชใ้นทางปฏบิตั ิซึ่งสํานักงาน 
การทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัมกัจะดาํเนินการในสว่นการกระจายขอ้มลู รวมถงึการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
และการพฒันาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดูแลในเรื่องของ
การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด (ดวงกมล ยางงาม และวด ีวรรณา, 2563) เน่ืองจากเป็นหน่วยงานทีม่ี
ศกัยภาพในการทาํการตลาดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ของภาครฐั (ณฏัฐดา ศรมีุข, 2562) ขณะที ่อปท. มกัมี
บทบาทในเรื่องของการส่งเสรมิการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะในระดบัชุมชนและท้องถิ่น) และการสรา้ง
การมสีว่นรว่มในชุมชนเป็นสาํคญั (โชต ิบดรีฐั, 2563) ทัง้น้ีความไมส่าํเรจ็ของนโยบายของภาครฐัในการ
ส่งเสรมิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว มกัเกดิจากความไม่ชดัเจนและ/รปูแบบของนโยบาย ขาดการนําไปปฏบิตั ิ
ขาดการบูรณาการและความร่วมมอื (ณฏัฐดา ศรมีุข, 2562) นอกจากน้ี ยงัมกีารศกึษาเกีย่วกบับทบาท
ของภาครฐัในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีเ่ป็นลกัษณะของการเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื่อนบา้นอย่างเช่น 
ในกรณีของไมช์ที่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัประเทศมาเลเซยีแล้วพบว่า การที่รฐับาลมาเลเซยีเป็นเจา้ของ
ศูนยป์ระชุมและการมหีน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่ดูและเรื่องไมซ ์ไดส้รา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หนือกว่าประเทศไทย
ในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซข์องมาเลเซยี (จุฬณ ีตนัตกุิลานนัท,์ 2563) 

การศึกษาทบทวนงานวิจยัก่อนหน้าน้ี ไม่พบบทความวิชาการเกี่ยวกบัการประเมินผลของ
นโยบายดา้นการท่องเที่ยวทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) และนโยบาย
สาธารณะในการใชท้รพัยากรท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั ส่วนใหญ่เป็นการพรรณาตวันโยบายและเสนอความเหน็
เชงิคุณภาพ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2557) แมว้่าจะมกีารพฒันาแบบจําลองเกี่ยวกบั
การศกึษาผลของนโยบายการสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิดว้ยเครื่องมอืเศรษฐมติิ
ที่เป็นสมการเดี่ยว แต่แบบจําลองที่เสนอยงัขาดการทบทวนวรรณกรรมที่เขม้แขง็ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากยงัมี
การศกึษาในประเดน็น้ีคอ่นขา้งน้อยในประเทศไทย โดยเฉพาะการศกึษาผลของนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ทีม่ต่ีอชุมชนและทอ้งถิน่    
  

                                                            
2 เป็นการศกึษาโดยประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองลดรปูในการประเมนิเช่นเดยีวกบังานของ Clark, & Ng (1993) รว่มกบัการประมาณค่าความยดืหยุ่น
ของอุปสงคต์่อราคาทัง้ของตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตแิละชาวไทย 
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5) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ 
จากการสงัเคราะหว์รรณกรรมเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health tourism) 15 บทความ  

ทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 พบว่า กว่ารอ้ยละ 60 ตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 
(ภาครฐัเริม่ใหค้วามสําคญักบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมเีป้าหมายที่จะส่งเสรมิ 
และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของนานาชาต ิ(กนัต์สนีิ กนัทะวงศ์วาร, อคัรพงศ์ อัน้ทอง 
และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2556) ดงันัน้จงึมกีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยัในประเดน็น้ีอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2563 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
ได้สนับสนุนโครงการวิจยัในประเด็นน้ีประมาณ 2-3 โครงการต่อปี อย่างต่อเน่ืองเกือบทุกปี) บทความ 
ที่ตีพมิพ์กว่าร้อยละ 73 เป็นการศึกษาในระดบัประเทศและกลุ่มจงัหวดั และเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวจิยั 
เชงิคุณภาพเป็นสําคญั ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในประเดน็ของการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่ให้
ความสาํคญักบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศ 

บทความทีศ่กึษาในประเดน็น้ีเกอืบทัง้หมด ใชนิ้ยามและแบ่งประเภทการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
ทีส่อดคลอ้งกนัว่า การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health tourism) หมายถงึ การทีบุ่คคลเดนิทางไปพาํนกัใน
จุดหมายปลายทางหน่ึง ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมปกตขิองตนเอง โดยแหล่งท่องเที่ยวนัน้สามารถ
ดแูลสขุภาพของบุคคลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสถานะทีด่ดีงัเดมิ หรอืช่วยบําบดัรกัษาฟ้ืนฟูสุขภาพใหด้ขีึน้ ดงันัน้ 
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพจงึมคีวามหมายครอบคลุมทัง้การท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์(Medical tourism)  
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล และการท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness tourism) ซึ่งเน้น
ทางดา้นการบําบดัฟ้ืนฟูสุขภาพ นิยามและการแบ่งประเภทในลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิ 
ในระดบันานาชาตทิีเ่สนอโดย Hall (2011)  

บทความมกีารนําเสนอประเดน็การศกึษาทัง้ในภาพรวมของการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ และ
การศึกษาเฉพาะในประเด็นของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
(มบีทความที่ศกึษาและนําเสนอในประเดน็ของการท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพมากกว่าการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทย)์ สว่นใหญ่เป็นการศกึษาในประเดน็ของการทอ่งเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพ (บางฉบบัใชค้าํว่า 
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพแต่ภายในเน้ือหาเป็นการท่องเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพ) เช่น นวดแผนไทย เป็นตน้  
ทัง้ในระดบัประเทศ (กลุ่ม) จงัหวดั และพื้นที่/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว (น้ําพุร้อน) ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกบั 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (มีจํานวนบทความประมาณร้อยละ 30) เป็นการศึกษาในระดับประเทศ 
เกือบทัง้หมด (มเีพียงฉบบัเดียวที่ศึกษาที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทยท์ีส่าํคญัของไทยเชน่เดยีวกบักรงุเทพฯ และชลบุร)ี 

บทความกวา่รอ้ยละ 87 ทีนํ่ามาสงัเคราะห ์ประยุกตใ์ชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพทีใ่ชท้ัง้ขอ้มลูทุตยิภูมิ
ทีร่วบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานวจิยั เอกสารทางราชการ บทความวชิาการ เป็นตน้ และขอ้มลูปฐมภูมิ
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและ/ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูป้ระกอบการ (เช่น โรงพยาบาล 
ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารสุขภาพ) เจา้หน้าทีข่องรฐั ตวัแทนชุมชน เป็นตน้ โดยเป็นการศกึษาบนพืน้ฐานทางดา้น
อุปทานเกอืบทัง้หมด ในลกัษณะของการศกึษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบัสถานการณ์ ศกัยภาพ และสภาพแวดลอ้ม 
(ส่วนใหญ่ใชแ้นวคดิการวเิคราะห ์SWOT และ content analysis ในการวเิคราะหข์อ้มูล) เพื่อนําเสนอ 
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ในประเดน็ของการพฒันา โอกาส และความสามารถในการแขง่ขนั บทความเกอืบทัง้หมดนําเสนอในลกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งกนัว่า การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพเป็นหน่ึงในโอกาสของไทย เน่ืองจากมแีนวโน้มการขยายตวัทีด่ี
และต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายทีส่อดคลอ้งกนัว่า ไทยควรวางนโยบายและตําแหน่ง
ทางการตลาดใหช้ดัเจน การกําหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร การพฒันาทกัษะของบุคลากร (รวมถงึ
ประเดน็ความเพยีงพอของบุคลากร) การพฒันาเครอืข่าย และช่วงชงิโอกาสจากความไดเ้ปรยีบในเรื่อง
ของการท่องเที่ยวและความคุ้มค่าคุ้มราคา (พรมติร กุลกาลยนืยง, 2560; วรยิา ภทัรภญิโญพงศ์ และ
เกศรา สุกเพชร, 2560; วรท พานิชวทิย ์พณิแพทย ์และรกัษ์พงศ ์วงศาโรจน์, 2562) รวมถงึการใชภู้มปัิญญา
ทอ้งถิ่นทัง้ในเรื่องสมุนไพรและการนวดแผนไทยมาสนับสนุนการท่องเที่ยงเชงิสุขภาพ (กานดา ธรีานนท์, 
2561; คมศทิธิ ์เกยีนวฒันา, สุจติรา สุคนธทรพัย์ และวภิาวด ีลี้มิง่สวสัดิ,์ 2561; เพชรศร ีนนท์ศริ ิ
และชยัรตัน์ เชยสวรรค,์ 2563)  

สําหรบัการศกึษาที่ประยุกต์ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณเกอืบทัง้หมดเป็นการศกึษาดา้นอุปสงค์
และ/ทางดา้นผูใ้ชบ้รกิารในประเดน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิาร (เกอืบทัง้หมดเป็น
การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) เช่น การตดัสินใจ แรงจูงใจ ความพงึพอใจ เป็นต้น โดยใช้
แบบสอบถามในการสาํรวจนักท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิารประมาณ 200-400 ตวัอยา่ง และนิยมใชก้ารเลอืก
ตวัอย่างแบบบงัเอญิ ก่อนทีจ่ะนําขอ้มูลมาวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณา (ส่วนใหญ่) มงีานศกึษาบางชิ้น 
(เลก็น้อยมาก) ประยุกต์ใชส้ถติอินุมาน เช่น Multiple Regression, Factor Analysis เป็นตน้ การศกึษาให้
ขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัว่า การตดัสนิใจเลอืกมาใชบ้รกิารการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพนัน้มาจากทัง้ปัจจยัทีเ่ป็นแรง
ผลกั (Push factors) เช่น ความตอ้งการสว่นบุคคล เป็นตน้ และแรงดงึ (Pull factors) โดยเฉพาะในเรื่องของ
ราคาและความเชื่อถอืในตวัผูใ้หบ้รกิาร (หรอืสถานบรกิาร) ทัง้น้ีขอ้มูลจากคนใกล้ชดิและประสบการณ์
โดยตรงมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิาร/สถานบรกิาร (ศรณัยา เลศิพุทธรกัษ์, 2556; รฐัพล 
สนัสน, อมรรตัน์ ศรวีาณตั,ิ มณฑกิานต์ เอีย่มโซ ้และสริกุิล ประเสรฐิสมบูรณ์, 2561; เพชรศร ีนนทศ์ริ ิ 
และชยัรตัน์ เชยสวรรค,์ 2563) 

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า มีบทความจํานวนน้อยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร  
โดยที่ผ่านจะศกึษาในเรื่องของการวดัสมรรถนะของผูใ้หบ้รกิารที่เป็นการพฒันาตวัชี้วดัในรูปแบบของ 
multi-dimensional และการศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาคุณภาพบุคลากร (ล่าม) ในเรื่อง
ของภาษาทีจ่าํเป็นตอ้งพฒันาในเรือ่งของความรูแ้ละศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์(ปัญญา นาวงษ์, 2560) 

6) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาความสามารถในการแข่งขนั 
บทความในกลุ่มน้ีมกีารตีพมิพ์อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 มทีัง้ที่ประยุกต์ใช ้

วธิเีชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณในการศกึษาเพื่อประเมนิความสามารถในการแข่งขนัและ/เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ขอ้เสนอในการพฒันา เสรมิสรา้ง และสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนั มทีัง้การศกึษาในระดบัประเทศ 
จงัหวดั อุตสาหกรรม และธุรกิจ สําหรบัการศึกษาในระดบัชุมชนมอียู่จํานวนน้อย การศึกษาที่ประยุกต ์
วธิเีชงิคุณภาพมกัใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่มกบัผูใ้หข้อ้มูลทีส่ําคญั เช่น ผูป้ระกอบการ 
ผูนํ้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น ก่อนประยุกต์วธิวีเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพในการสงัเคราะห์
เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ต่างๆ ทีนํ่ามาสู่การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ทัง้น้ีมกีารศกึษาส่วนหน่ึงนิยมใช ้
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SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและอธิบายเชื่อมโยงถึงศักยภาพในการแข่งขัน สําหรับการศึกษาที่
ประยุกต์ใชว้ธิเีชงิปรมิาณนิยมใชแ้บบสอบถามแล้วใหผู้ป้ระกอบการประเมนิถงึขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของตนเอง ซึง่มเีกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่างประมาณ 300-400 ชุด ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ดว้ยคา่เฉลีย่และ/ทดสอบดว้ยวธิทีางสถติอิยา่ง t-test และ/ F-test (ANOVA) 

การศกึษาทีป่ระยุกต์ใชว้ธิเีชงิคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทีส่าํคญัในระดบั
จงัหวดัเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่มผีลต่อการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว 
ก่อนทีจ่ะสงัเคราะหส์ภาพแวดลอ้มใหเ้หน็ถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิ เช่น ในกรณีของภูเกต็ ปัญหาของการท่องเทีย่ว
ไมไ่ดอ้ยูท่ีจ่าํนวนของผูม้าเยอืน แต่อยูท่ีค่วามต่อเน่ืองในการพฒันาและคุณภาพของการทอ่งเทีย่ว รวมถงึ
การขาดเอกภาพในการพฒันาการท่องเที่ยว เน่ืองจากการจดัการดา้นอุปทานการท่องเทีย่วของภูเกต็อยู่ใน
ความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงานทัง้ในระดบัประเทศและพืน้ที ่(เอกชยั ชานินา และศรุดา สมพอง, 2562) 
เป็นต้น ส่วนการศึกษาในระดับจุดหมายปลายทางมักศึกษาสภาพแวดล้อมร่วมกับการพิจารณา 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั ก่อนทีจ่ะใหข้อ้เสนอเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
เช่น การส่งเสรมิศกัยภาพ การส่งเสรมิเสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกนั การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการ
พฒันา การสง่เสรมิการจดักจิกรรมทอ่งเทีย่ว (ขา้วขวญั คุณวฒุ ิและอารยี ์นยัพนิิจม, 2560) เป็นตน้  

นอกจากการศกึษาตามแนวทางขา้งตน้แลว้ ยงัมกีารประยุกตใ์ช ้Five Forces Model และ 
Diamond Model ทีเ่สนอโดย Porter (1990; 1980) ในการวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัทัง้ในระดบั
จุดหมายปลายทาง เช่น ในกรณีของการประยุกตใ์ช ้Diamond Model (Poter, 1990) วเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบ
เชิงแข่งขนัของเกาะสมุยแล้วพบว่า เกาะสมุยมคีวามได้เปรยีบเชิงแข่งขนัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
โดยมคีวามได้เปรยีบเชงิแข่งขนัสูงในด้านปัจจยัหลกัในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง  
ในดา้นเงื่อนไขของอุปสงค์ และดา้นปัจจยัภายนอกในส่วนของโอกาสจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิ
ทีรู่จ้กัในระดบัโลกและจากการมทีีต่ ัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของประชาคมอาเซยีน (พศิมยั จารุจติตพินัธ์, 2558) 
ขณะที ่พุทธพร อกัษรไพโรจน์ (2563) ไดป้ระยุกต์ใช ้Five Forces Model (Poter, 1980) วเิคราะห ์
ขดีความสามารถของกลุ่มธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ แลว้พบว่า ธุรกจิบรกิาร
สาํหรบัสมรรถภาพทางกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่คีวามสามารถของธุรกจิในระดบัสูง 
และธุรกิจการดูแลความงาม การพกัผ่อนหย่อนคลาย สมาธิและกจิกรรมทางจติใจ และการศกึษา  
มคีวามสามารถของธุรกจิในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีแรงผลกัดนัจากการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม่ อํานาจต่อรอง
ของผูผ้ลติและอาํนาจต่อรองของนกัท่องเทีย่ว สง่ผลกระทบต่อธุรกจิในระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม สนิคา้ทดแทน
และการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมยงัคงสง่ผลกระทบต่อการสรา้งความสามารถของธุรกจิในระดบัปานกลาง 

สาํหรบับทความทีใ่ชว้ธิเีชงิปรมิาณทัง้หมดอยู่บนพืน้ฐานของแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตรท์ีเ่ป็น
แนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative concept) ซึง่มทีัง้การศกึษาในระดบัมหภาค (Macro) ทีเ่ป็นระดบัประเทศ 
และระดบัหน่วยธุรกจิ โดยการศกึษาในระดบัมหภาคเป็นการประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ
ประเมนิความไดเ้ปรยีบและตําแหน่งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว รวมถงึสถานการณ์
แนวโน้มตลาดและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งประยุกต์ใช้อัตราส่วนความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive advantage ration: CAR) ทัง้ในเชงิสถติและพลวตั (Static and Dynamic) และ Shift-
Share Analysis (SSA) ในการศกึษาวเิคราะห ์ซึง่จากการศกึษาของ อคัรพงศ ์อัน้ทอง และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด 
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(2558) พบวา่ ในชว่งปี พ.ศ. 2546-2557 ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดนกัท่องเทีย่วชาวจนี  
และควรทุม่เทความสนใจในตลาดนกัทอ่งเทีย่วจนีใหม้ากขึน้  

ขณะที่ อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัทะวงศ์วาร (2562) ใชแ้นวคดิและวธิกีารเดยีวกนั
ประเมนิความไดเ้ปรยีบและตําแหน่งความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทยเมื่อเทยีบกบั
คูแ่ขง่ในอาเซยีน พบวา่ ตลาดอาเซยีนยงัคงเป็นตลาดทีไ่ทยไมม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั สว่นตลาดยโุรป
และจนีเป็นสองตลาดทีไ่ทยและอาเซยีนต่างกม็คีวามสามารถในการดงึดดูลดลง ขณะทีต่ลาดจนีเป็นตลาด
ที่ไทยมคีวามสามารถในการดงึดูดน้อยกว่าอาเซยีน สําหรบัรสัเซยีและอนิเดยีเป็นสองตลาดที่ไทยมี
ความสามารถในการดงึดดูมากกวา่อาเซยีน การขยายตวัของตลาดหลกัทีส่าํคญัในชว่งปี พ.ศ. 2558-2560 
ได้รบัอานิสงส์จากปัจจยัที่แตกต่างกนั ทัง้จากความสามารถในการดงึดูดร่วมกนัของอาเซยีน และ 
จากความชาํนาญพเิศษและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย นอกจากน้ี ตลาดหลกัทีส่าํคญัแต่ละตลาด 
มแีนวโน้มสถานการณ์ตลาดแตกต่างกนั ดงันัน้จงึควรใชก้ลยุทธก์ารตลาดทีแ่ตกต่างกนั โดยตลาดยุโรป 
รสัเซยี และอนิเดยี เป็นสามตลาดที่ไทยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ส่วนตลาดอาเซยีน 
เป็นตลาดทีไ่ทยควรทุ่มเทความสนใจใหม้ากขึน้เพื่อสรา้งความชาํนาญพเิศษ สาํหรบัตลาดจนีเป็นตลาดทีไ่ทย
ควรใหค้วามสาํคญัต่อไปเพือ่ยกระดบัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ 

ส่วนการศึกษาในระดับธุรกิจเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) ในการศกึษา โดยการพฒันาตวัชีว้ดัในหลายมติ ิ(Multi-dimensional) ประเมนิสมรรถนะ
การดาํเนินงาน (Performance) ของกลุ่มธุรกจิทีส่นใจ เช่น อคัรพงศ ์อัน้ทอง และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด (2557) 
ได้ประยุกต์แนวคดิดงักล่าวในการศึกษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะการดําเนินงานของธุรกิจสปาของไทย 
แลว้พบว่า ธุรกจิสปาทีม่ผีลการดาํเนินงานดทีีสุ่ดสามารถใชท้รพัยากรทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
กระตุน้ใหน้ักบําบดัมผีลติภาพในการใหบ้รกิารดทีีสุ่ด นอกจากน้ี ธุรกจิสปาทีม่ผีลการดําเนินงานดยี่อมมี
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานทีด่ดีว้ย 

จากการสงัเคราะห์บทความในกลุ่มน้ี พบว่า บทความที่ใช้แนวคิดและหลักการประเมิน
ความสามารถในการแข่งขนัและ/ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัที่เป็นแนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative 
concept) มอียู่ประมาณรอ้ยละ 20-25 ของบทความที่สงัเคราะห์ บทความที่เหลอืเป็นลกัษณะของ
การศกึษาโดยการใหผู้ใ้หข้อ้มลูประเมนิ (อาจมาจากฐานคดิทีแ่ตกต่าง) และ/ประยุกตก์ารใชก้ารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มอยา่ง SWOT และ/อนุมานจากการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว  

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า มบีทความที่เป็นการศึกษาเชงิประจกัษ์ด้วยวธิีเชงิปรมิาณยงัมอียู่
จํานวนน้อยที่ศึกษาอยู่บนหลกัแนวคดิที่ถูกต้องในการศึกษาความสามารถในการแข่งขนั (แนวคดิเชงิ
เปรยีบเทียบ) และยงัมชี่องว่างสําคญัในการศึกษาในระดบัชุมชน ท้องถิ่น และระดบัจงัหวดั3 รวมทัง้
การศกึษาในระดบัอุตสาหกรรมและ/ธุรกจิที่สามารถประยุกต์ใชแ้นวคดิการเปรยีบเทยีบสมรรถนะมาใช ้
ในการศึกษาได้ นอกจากน้ี ยงัพบช่องว่างของการศึกษาในกลุ่มน้ีที่ยงัขาดการศึกษาเกี่ยวกบัพลวตั 

                                                            
3 จากการตรวจสอบพบวา่ มโีครงการวจิยัทีม่กีารพฒันาดชันีวดัความสามารถในการแขง่ขนัของจงัหวดัทอ่งเทีย่วของไทยในปี พ.ศ. 2562 บน
พื้นฐานแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะและชุดตัวชี้วดั TTCI และมีการพฒันาต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. 2563 (ณัฐพล อนันต์ธนสาร 
และวรญัญา บุตรบุร,ี 2562)  
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่ทําให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั  

7) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาความสนใจพิเศษและอืน่ๆ 
บทความที่อยู่ในกลุ่มน้ีเป็นบทความที่ไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มทัง้ 6 กลุ่มขา้งต้น ซึ่งมปีระมาณ 

ร้อยละ 25 ของบทความที่นํามาสงัเคราะห์ทัง้หมด (ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เสนอโดยนักศึกษาในระดบั
บณัฑติศกึษา) มปีระเดน็ของการศกึษาทีห่ลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา วฒันธรรม การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืเป็นสําคญั ซึ่งไม่สามารถจําแนกออกมาจดัในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ชดัเจน อยา่งเชน่ การศกึษาในลกัษณะทีเ่ป็นความสนใจพเิศษอยา่งการท่องเทีย่วเชงิอาหาร การท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (วิง่มาราธอน ปัน่จกัรยาน มวยไทย ฯลฯ) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่ี
ทัง้การพฒันาและเกี่ยวข้องกบัชุมชน เป็นต้น หรือการศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการท่องเที่ยว และ 
การประเมนิมูลค่าของแหล่งและ/ทรพัยากรท่องเที่ยวทีม่กัเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวทีย่ ัง่ยนื การตรวจสอบ
แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว การศกึษาทศันคตคิวามคดิเหน็และ/การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อ
การทอ่งเทีย่วและ/ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน ธุรกจิ การตลาด การบรกิาร ฯลฯ 
ซึง่สามารถดคูวามหลากหลายของประเดน็ต่างๆ ไดจ้ากผลการวเิคราะห ์WordCloud ของคาํสาํคญัในบทความ
ของกลุ่มน้ีไดใ้นรปูที ่11.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 41 บทความ 

รปูท่ี 11.13 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความกลุ่มความสนใจพิเศษและอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

บทความในกลุ่มน้ีมีทัง้การประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณและคุณภาพในการศึกษา รวมทัง้ 
การสงัเคราะห์และ/ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นการนําเสนอในลกัษณะของแนวคดิและ/บทสงัเคราะห์ความรู ้ 
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การศกึษาในเชงิคุณภาพโดยสว่นใหญ่เหมอืนกบัการศกึษาในกลุ่มอื่นๆ กล่าวคอื มกันิยมใชก้ารสมัภาษณ์และ
การประชุมกลุ่มในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนทีจ่ะใชแ้นวทางการพรรณนาและอธบิายในการนําเสนอ
ผลการศกึษา ขณะทีก่ารศกึษาตามแนวทางเชงิปรมิาณจะใชแ้บบสอบถามในการสมัภาษณ์ตวัอยา่งขนาด 
200-400 ตวัอย่าง และประยุกต์ใชส้ถติพิรรณาในการวเิคราะหข์อ้มูล อย่างไรกต็าม มกีารศกึษาจํานวนหน่ึง 
ทีป่ระยุกตใ์ชส้ถติอินุมาน เช่น Multiple Regression, Logistic Regression, Factor Analysis, Strutural 
Equation Model เป็นต้น มบีางบทความประยุกต์ใช้วธิทีางเศรษฐมติิและเครื่องมอืวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการศกึษา เช่น Multiplier Analysis, I-O Analysis เป็นตน้ อยา่งเช่น ศุกระวรรณ เศวตะพุก
กะ (2561) ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ tourism multiplier ศกึษาในระดบัโรงแรม โดยใชข้อ้มลูการสาํรวจโรงแรมและ
เกสตเ์ฮา้สข์องสาํนกังานสถติแิหง่ชาตใินการคาํนวณ Tourism Multiplier Type I (ไมไ่ดร้ะบุว่าเป็น Orthodox 
multiplier หรอื Unorthodox multiplier) และเป็นการคํานวณผลกระทบทางออ้ม (Indirect effect) 
เพยีงรอบเดยีว (ผ่านค่าใชจ้่ายของโรงแรมและเกสต์เฮา้ส)์ ขณะที ่อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัทะวงศ์
วาร (2563) ประยุกต์ I-O Analysis ศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัของการใช้จ่ายของ
นักท่องเทีย่วชาวจนีและยุโรปแลว้พบว่า การใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวยุโรปก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้หมด
ต่อระบบเศรษฐกจิไทยสงูกวา่การใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี (โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่มใ่ชก่รุป๊ทวัร)์ เป็นตน้  

นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบั (มอียู่จํานวนน้อย) ที่นําเสนอเชงิแนวคดิและ/ บทสงัเคราะห์
ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว อย่างเช่น การสงัเคราะหส์าระความรูเ้กี่ยวกบัการวจิยัการท่องเทีย่วหลกัการ 
สู่การปฏบิตัใินมุมสะทอ้นสงัคมทีเ่ป็นการนําเสนอบทสงัเคราะหค์วามรูพ้ืน้ฐานทางแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การวิจัยด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว อุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น  
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2560) การนําเสนอในเรื่องปัจจัยความสําเร็จของการตลาดเชิงสัมพันธ ์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นการสงัเคราะห์วรรณกรรมแล้วนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด
การตลาดเชงิสมัพนัธ์สําหรบัใช้เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้า (ราณี อมรนิทร์รตัน์, 2560)  
การวิเคราะห์การท่องเที่ยวไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมผ่านกระบวนทศัน์ 
สจันิยมวพิากษ์ ซึ่งเป็นบทความที่วพิากษ์เกี่ยวกบันโยบายการพฒันาการท่องเที่ยวที่อยู่บนแนวคดิดา้น 
“มูลค่า” “คุณค่า” หรอื “Value” ที่มกัถูกอธบิายดว้ยแนวคดิทางเศรษฐศาสตรโ์ดยมรีากฐานมาจากปรชัญา
แบบปฏฐิานนิยม (Positivism) ขณะทีก่ระบวนการทศัน์สจันิยมวพิากย ์(Critical realism paradigm) สามารถ
แสดงให้เหน็ถึงรายละเอยีดและมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกบัแนวคดิเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
ทัง้ที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นได้ ซึ่งความหลากหลายเหล่าน้ี สามารถก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่
ดา้นการทอ่งเทีย่วได ้(ปารณยี ์บุญไชย, ศริวิรรณ กวงเพง้ และธนิดา ลครศร,ี 2562) เป็นตน้ 

11.3.2  การสงัเคราะหบ์ทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 
 จากการสบืคน้บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทยในวารสารต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
Scopus (สบืคน้ดว้ยคาํวา่ “Tourism” & “Thailand” ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ชื่อวารสารตอ้งมคีาํว่า “Tourism”) 
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 มบีทความทัง้หมด 243 บทความ ทีต่พีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทย  
(นับรวมทัง้ผูเ้ขยีนชาวไทยและชาวต่างชาต)ิ เมื่อวเิคราะหค์วามถี่ของคาํจากคาํสาํคญัของบทความทัง้หมด 
(ใชเ้ทคนิค WordCloud ภายใต ้Bibliometric Anlaysis) พบว่า มกีารตพีมิพบ์ทความในประเดน็ทีค่่อนขา้ง
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หลากหลาย โดยการพฒันาการท่องเที่ยว (Tourism Development) เป็นประเดน็ที่มคีวามเขม้ขน้ (หรอื
ความถี่) ของการตพีมิพม์ากทีสุ่ด รองลงมา ซึง่มคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพใ์กลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ การจดัการ
ท่องเทีย่ว (Tourism management) การตลาดการท่องเทีย่ว (Tourism market) เศรษฐศาสตรก์าร
ท่องเทีย่ว (Tourism economics) และพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว (Tourism behavior) ผลการวเิคราะหด์งักล่าว
แตกต่างจากการวเิคราะห์บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารไทยที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นประเดน็หลกัที่มี
ความเขม้ขน้ของการตพีมิพม์ากทีสุ่ด นอกจากประเดน็ดงักล่าวยงัมปีระเดน็อื่นๆ ทีเ่ป็นความสนใจพเิศษ
บางประเดน็ เช่น การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (สอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะหบ์ทความในวารสารไทย) ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ประเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
ซึง่เป็นหน่ึงในประเดน็ที่มคีวามเขม้ขน้ของการตีพมิพ์ค่อนขา้งมากในบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารไทย
กลบัไม่พบว่ามกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารต่างประเทศมากนกั นอกจากน้ี ผลการวเิคราะหใ์นรปูที ่11.14 ยงั
แสดงใหเ้หน็ว่า การวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่และภูเกต็มคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพส์งู
กว่าการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการสงัเคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสาร
ไทย แต่บทความในวารสารต่างประเทศยงัมคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพค์่อนขา้งมากเกี่ยวกบัการศกึษา
ดา้นการทอ่งเทีย่วในระดบัภูมภิาคทัง้ในภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคกลาง และยงัมบีทความทีม่กีารศกึษา
ในลกัษณะของการเชื่อมโยงกบัเพือ่นบา้นของไทย เชน่ สงิคโปร ์มาเลเซยี เป็นตน้ (รปูที ่11.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.14 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะห ์Co-occurrence network ของคาํสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีต่พีมิพใ์น
วารสารต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 พบว่า มเีครอืขา่ย (Network) เชื่อมโยงกนัอย่างเหน็ชดั 
5 กลุ่ม (Cluster) ทีม่ขีนาดของเครอืขา่ยไมใ่หญ่ (พจิารณาจากสมาชกิของคาํ) และแต่ละกลุ่มมคีวามเชื่อมโยง
ระหว่างกนั ผลการวเิคราะหด์งักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า การตพีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทยในบทความที่
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เผยแพรใ่นวารสารต่างประเทศมปีระเดน็การนําเสนอรว่มกนัในแต่ละบทความ ซึง่แตกต่างจากผลการวเิคราะห์
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยทีไ่มค่อ่ยเหน็การเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่ม หรอื อาจกล่าวไดว้่า ประเดน็ความรู้
ทีนํ่าเสนอในบทความทีเ่ผยแพรใ่นวารสารไทยมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัระหว่างกลุ่มน้อยมาก หรอืมลีกัษณะของ
การแยกออกมาเป็นกลุ่มๆ ทีไ่มค่อ่ยเชื่อมโยงระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 

กลุ่มที่มเีครอืข่ายใหญ่ที่สุดของบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารต่างประเทศม ี“จุดหมายปลายของ
นักท่องเทีย่ว (Tourist destination)” เป็นคําทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย (Node) โดยมกีารเชื่อมโยง
อย่างเขม้ขน้ (พจิารณาจากความหนาของเสน้) กบั “พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว (Tourist behavior)” 
“มรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage)” “ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี (Stakeholder)” และยงัมกีารเชื่อมโยง
อยา่งเขม้ขน้ขา้มกลุ่มไปยงัประเดน็เรื่อง “การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism development)” “การจดัการ
การท่องเทีย่ว (Tourism management)” และ “ตลาดการท่องเทีย่ว (Tourism market)” สาํหรบัเครอืขา่ยทีม่ ี
“การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism development)” เป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย มคีวามเขม้ขน้ของ
การเชื่อมโยงภายในกลุ่มกบัประเด็นเรื่อง “การจดัการการท่องเที่ยว (Tourism management)” และ 
“เศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่ว (Tourism economics)” สว่นเครอืขา่ยทีม่ ี“การตลาดท่องเทีย่ว (Tourism market)” 
เป็นศนูยก์ลางของเครอืขา่ย นอกจากจะเชื่อมโยงกบัคาํทีแ่สดงถงึตลาดต่างประเทศ เช่น จนี ญีปุ่่ น รสัเซยี 
เป็นตน้ ยงัมกีารเชื่อมโยงกบัประเดน็เรื่องอื่นๆ อกี เช่น การวเิคราะหอุ์ปสงค ์(Demand analysis) การศกึษา
เกี่ยวกบัการแข่งขนั/ความสามารถในการแข่งขนั (Competition/ Competitiveness) การศกึษาเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Leisure industry) เป็นตน้ สาํหรบักลุ่มเครอืขา่ยขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิ
ประมาณ 3-4 คาํ (Node) เป็นกลุ่มทีเ่ป็นประเดน็การศกึษาในระดบัพืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีภ่าคเหนือ (เชยีงใหม)่ 
และภาคใต ้(ภเูกต็) ของไทย (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.15 เครือข่ายของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคําสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีต่พีมิพใ์น
วารสารต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ที่แสดงในรูปที่ 11.16 พบว่า ประเด็นที่จดัอยู่ใน Motor 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

539 

themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการพฒันาและมคีวามสาํคญัต่อโครงสรา้งการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ 
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา “ความยัง่ยนื (Sustainability)” และ “การศกึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วใน
เชยีงใหม ่หรอืภาคเหนือของไทย” สว่นประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Niche themes ซึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็
เป็นอย่างดี แต่กลับมีความเกี่ยวข้องกบัการวิจยัด้านท่องเที่ยวไทยน้อย ได้แก่ ประเด็นในเรื่องของ  
“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable development)” “อุตสาหกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Leisure industry)” 
“พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว” และ “มรดกทางวฒันธรรม (Culture helitage)” สําหรบั Emerging or 
Declining themes ซึง่มทีัง้ระดบัการพฒันาและระดบัของความเกีย่วขอ้งน้อย (หรอืมกีารเชื่อมโยงกบัคํา
สาํคญัอื่นๆ น้อย และมคีวามเป็นศูนยก์ลางในเครอืข่ายตํ่า) ไดแ้ก่ ประเดน็ทางดา้น “การศกึษาเกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วในกรุงเทพ หรอืภาคกลางของไทย” ขณะที ่Basic themes ทีเ่ป็น themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการ
พฒันาน้อย แต่มคีวามสําคญัต่อโครงสร้างการวจิยัด้านการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วยหลายประเด็น 
ไดแ้ก่ “การศกึษาเกีย่วกบัจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ว (Tourist destination)” “ตลาดท่องเทีย่ว 
(Tourism market)” “การจดัการการท่องเทีย่ว (Tourism management)” “การพฒันาการท่องเทีย่ว 
(Tourism development)” รวมทัง้ “เศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่ว (Tourism economics)” นอกจากน้ี ยงัมี
ประเดน็เกีย่วกบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี และการวเิคราะหอุ์ปสงค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.16 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

สาํหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evolution ทีแ่สดงในรปูที ่11.17 แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการ
ของประเดน็ความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทยจากบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารต่างประเทศ โดยแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็นสองส่วน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิคอื ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 

Motor ThemesNiche Themes 

Emerging or 
Declining Themes Basic Themes
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และช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ซึง่ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห ์พบว่า ประเดน็ความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทย
มกีารแตกแขนงของความรู้เพยีงเล็กน้อยและไม่หลากหลาย (สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์บทความ 
ทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย) ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในประเดน็ความรูเ้ดมิหรอืประเดน็ความรูใ้กลเ้คยีง มบีางประเดน็
ความรูท้ี่มกีารแตกแขนงและการขยายพรมแดนความรูเ้พิม่ขึน้ เช่น ประเดน็ความรูด้้านเศรษฐศาสตร ์
การท่องเที่ยวที่มกีารขยายพรมแดนความรูอ้อกไปศกึษาเพิม่เติมในเรื่องของแหล่งการท่องเที่ยวที่เป็น
จุดหมายปลายทางและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ เป็นตน้ ขณะทีก่ารศกึษาในระดบัพืน้ที ่เช่น พืน้ทีเ่ชยีงใหม ่
พืน้ที่ในภาคกลางของไทย เป็นต้น กย็งัคงเป็นประเดน็ในเรื่องของการพฒันาการท่องเที่ยว นอกจากน้ี 
หากพจิารณาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า ประเดน็การศกึษาสาํคญักระจุกตวัอยู่ใน 3 ประเดน็หลกั 
ได้แก่ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว (Tourist destination) การพฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable 
development) และการพฒันาการทอ่งเทีย่ว (Tourism development) ดงัแสดงในรปูที ่11.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.17 วิวฒันาการของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2555-2563 

11.3.3  การสงัเคราะหว์รรณกรรมประเภทโครงการวิจยั 
จากการสบืคน้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล E-library ของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
(วช.) และสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ใหก้ารสนบัสนุนโครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วจาํนวน 
264 โครงการ (เฉลี่ยประมาณปีละ 30 โครงการ) รวมงบประมาณ 762.15 ล้านบาท หรอืคดิเฉลี่ยต่อ
โครงการประมาณ 2.89 ล้านบาท ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มจีํานวนโครงการที่
ได้ร ับการสนับสนุนน้อยกว่าปีอื่นๆ อย่างเหน็ไดช้ดั ขณะทีปี่ พ.ศ. 2560-2561 มกีารสนับสนุน
โครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้มากกว่าช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ทัง้ในเรื่องของงบประมาณและ

ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ช่วงปี พ.ศ.2560-2563 
Sustainabiltiy 

Chiang mai (Northern region) 

Tourism economics 

Tourism market 

Tourist destination 

Tourism development 

 Central region (Thailand) 
Tourism development 

Tourist destination 

Northern region (Thailand) 

Sustainability development 

Marketing 
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จาํนวนโครงการ ก่อนทีจ่ะปรบัลดลงในปี พ.ศ. 2562 (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.18) โดยกว่ารอ้ยละ 89 ของ
งบประมาณและโครงการถูกจดัสรรไปยงัมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย และหากพจิารณามหาวทิยาที่
ไดร้บังบประมาณและจํานวนโครงการสงูสุด 20 อนัดบัแรก จะเหน็ถงึความต่อเน่ืองของการสนับสนุนทุน
วจิยั แมว้่าจะมขีนาดงบประมาณและจาํนวนโครงการทีแ่ตกต่าง แต่ขอ้มลูดงักล่าวสามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึความต่อเน่ืองในการสนบัสนุนการวจิยัของ วช.-สกว. ในระดบัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแหล่งรวมนกัวจิยัและ
คณาจารย์ที่สําคญัของประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาต่อยอดทางความรู้ รวมถึงการสะสมความรู้และ
ประสบการณ์ในการทําวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ดังนัน้มหาวิทยาควรมีการจัดการความรู้ภายใน
มหาวทิยาลยัเพือ่เป็นการแบ่งปันและยกระดบัความรูร้ว่มกนั (รปูที ่11.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูทีร่วบรวมจาก E-library สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

รปูท่ี 11.18 จาํนวนและงบประมาณเฉล่ียต่อโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว ปี พ.ศ. 2555-2562 
 
 จากการวิเคราะห์ความถี่ของคําสําคัญของโครงการวิจัยทัง้ 264 โครงการ ด้วย “WordCloud  
ดงัทีแ่สดงผลลพัธใ์นรปูที ่11.20 พบวา่ โครงการวจิยัทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 
เป็นการสนับสนุนที่ให้ความสําคญักบัการวจิยัด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคดิ “แก่นเรื่อง” เป็นที่ตัง้ 
(Theme-based) โดยมแีก่นเรื่อง (Theme-base) ที่โดดเด่นที่สุดในเรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”  
(รูปที่ 11.20ก.) และมีความโดดเด่นมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ที่เป็นช่วงของแผนพัฒนา 
การท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่2 (รปูที ่11.20ค.) เน่ืองจาก หน่ึงในสาระสาํคญัของแผนพฒันาการท่องเทีย่ว
แห่งชาติฉบับที่ 2 คือ การให้ความสําคญักับการพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน (คณะกรรมการนโยบาย 
การท่องเทีย่วแหง่ชาต,ิ 2560) ขณะเดยีวกนัการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยกม็แีผนการตลาดสาํหรบัสง่เสรมิ
และประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ 
ชุมชนมากขึน้ (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศ, 2562) กอปรกบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา ไดเ้กดิกระแส
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย (พจนา สวนศร,ี 2561) สําหรบัแก่นเรื่องที่มคีวามโดดเด่น
รองลงมา คือ แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม” ที่มคีวามโดดเด่นใกล้เคยีงกบั “การท่องเที่ยว 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.
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โดยชุมชน” ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 (รูปที่ 11.20ข.) แต่เบาบางลงในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562  
(รูปที ่11.20ค.) อย่างไรกต็าม “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” เป็นแก่นเรื่องที่มกีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยั
อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 เช่นเดยีวกบั “การท่องเทีย่วโดยชุมชน” ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
การทีก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นหน่ึงจุดขายและเป้าหมายของการท่องเทีย่วไทยมากว่าเกอืบทศวรรษ 
โดยเฉพาะตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึง่การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดใ้ชแ้คมเปญ “ท่องเทีย่ววถิไีทย” ทําตลาด
มาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปี พ.ศ. 2562 ก่อนการระบาดของโควดิ-19 (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ, 2562) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 
หมายเหตุ: TC ยอ่มาจาก total number of citations  

รปูท่ี 11.19 20 อนัดบัมหาวิทยาลยัแรกท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
 
 นอกจากน้ี แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ยงัเป็นอีก 
สองแก่นเรื่องทีม่กีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยัอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 และมคีวามเขม้ขน้
มากขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งเป็นช่วงทีน่โยบายการท่องเที่ยวไทยไดใ้หค้วามสําคญักบัการพฒันา 
การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืตามแผนพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่2 ทีร่ะบุไวใ้นประเดน็เรื่องของการสง่เสรมิ
ความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วทีเ่สีย่งต่อ
การเสื่อมโทรม รวมถงึการบรหิารความสามารถในการรองรบันักท่องเทีย่ว และการปลูกฝังจติสาํนึก
ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ยงัสง่เสรมิความยัง่ยนืของวฒันธรรมดว้ยการเชดิชูและรกัษาไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดัง้เดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

ช่ือมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 

จํานวนโครงการ 
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ขณะเดยีวกนั นโยบายเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ กเ็ป็นนโยบายตามเป้าหมายของภาครฐัทีจ่ะสง่เสรมิ
และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพในระดบันานาชาต ิซึง่มกีารจดัตัง้คณะกรรมการอํานวยการ
พฒันาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีกรอบยุทธศาสตร ์
การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
 ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์” ซึ่งมคีวามเขม้ขน้ใกล้เคยีงกบั
แก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 กลบัไมเ่หน็
ชดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากว่า รฐับาลได้ให้ความสําคญักบัการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคด์า้นการท่องเที่ยวในขณะนัน้ โดยกําหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ดงันัน้แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2555-2559) จงึได้
กําหนดใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ กจิกรรม นวตักรรมและมูลค่าเพิม่ด้านการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงใน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสนิคา้ บรกิารและปัจจยัสนับสนุนการท่องเทีย่ว (คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ว
แห่งชาต,ิ 2554) ซึง่ต่อมาสาระสําคญัเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคไ์ม่ไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันา
การท่องเทีย่วแห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2560-2563) จงึทําใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยัเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว
เชงิสรา้งสรรคจ์งึลดลง อย่างไรกต็าม การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นนโยบายทีเ่ริม่มคีวามชดัเจนเพิม่ขึน้
ในปี พ.ศ. 2561 โดยในแผนแม่บทดา้นการท่องเทีย่วภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไดม้ ี
การกําหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม โดยมเีป้าหมายทีจ่ะกระจายรายได ้
สูเ่มอืงรอง (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา, 2562) 
 สาํหรบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วภายใตแ้นวคดิ “ประเดน็” เป็นทีต่ ัง้ (Issue-based) ซึง่มปีระเดน็ 
(Issue) ในเรื่อง “พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว” และ “อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว” ทีเ่ป็นหน่ึงในประเดน็ทีม่ี
ความเขม้ขน้ใกลเ้คยีงกบัแก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2559 กลบัไม่เหน็ชดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ทัง้น้ี ในกรณีของประเด็น “พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว” อาจเน่ืองมาจาก ภาครฐัไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศในการศกึษา
และสาํรวจขอ้มูลเพื่อการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วเชงิลกึมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 (มเีป้าหมาย
การสํารวจ 56 ตลาดหลัก) ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในลักษณะ 
กลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดทีม่ศีกัยภาพสงู กลุ่มดาํน้ํา กลุ่ม local experience กลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอลฟ์ 
กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ เป็นต้น รวมทัง้การสํารวจพฤติกรรม 
การเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย (เริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยให้สํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นผูส้ํารวจ) แต่ประเด็นเรื่อง “ความสามารถในการรองรบั” และ “การบรหิารจดัการ” กลบัมี
ความโดดเด่นเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 อาจเป็นเพราะว่า หน่ึงในสาระสาํคญัของ
แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบบัที่ 2 ได้ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารความสามารถในการรองรบั
นกัทอ่งเทีย่ว ขณะทีไ่มเ่หน็ประเดน็น้ีในชว่งปี พ.ศ. 2555-2559  

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่า การวจิยัดา้นการท่องเทีย่วภายใตแ้นวคดิ “พืน้ที”่ เป็นทีต่ ัง้ (Area-based) 
กลับไม่มีความเด่นชดัและเข้มข้นในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 (ทัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 และช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2562) ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากว่า การวิจยับนพื้นฐานแนวคิด “พื้นที่เป็นที่ตัง้” เคยได้รบัการ
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สนับสนุนใหม้กีารวจิยัโดย สกว. มาอย่างเขม้ขน้และต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 8 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2546-2553 (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) ซึง่ทําใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานเพยีงพอทีจ่ะต่อยอด
การพฒันางานวจิยัตามแนวคดิแก่นเรือ่งและประเดน็เป็นทีต่ ัง้ 

อย่างไรกต็าม พื้นที่อารยธรรมล้านนายงัคงเป็นพื้นที่ที่มกีารสนับสนุนการวจิยัด้านการท่องเที่ยว
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์คําสําคญัของ
บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารไทยทีม่กีว่า 2,836 บทความว่า มบีทความตพีมิพเ์กี่ยวกบัการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัเชยีงใหมส่งูทีส่ดุถงึเกอืบ 130 บทความ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 
 

  
 
 
 
 
 
 

ข. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ค. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.20 ความถ่ีของคาํสาํคญัในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
ผลการวเิคราะห ์Co-occurrence network ของคาํสาํคญัในโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดย 

วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 ทีแ่สดงในรปูที ่11.21 พบว่า มเีครอืขา่ยของการเชื่อมโยงคําสาํคญั  
4 กลุ่มหลกั โดย 3 ใน 4 กลุ่ม มแีก่นเรื่อง (Theme) เป็นศูนยก์ลางหลกัของเครอืขา่ย ไดแ้ก่ “การท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน” “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” และ “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” ซึง่มขีนาดของเครอืขา่ย 
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ทีใ่กลเ้คยีงกนั (พจิารณาจากจํานวนคําทีม่อียู่ภายในกลุ่ม) โดยเครอืขา่ยทีม่ ี“การท่องเทีย่วโดยชุมชน” และ 
“การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” เป็นเป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย มคีวามเขม้ขน้ในการเชื่อมโยงระหว่างกนั
มากกว่าทีจ่ะเชื่อมโยงกบัเครอืข่าย “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” ซึ่งหมายความว่า โครงการวจิยัทีอ่ยู่
ภายใต้แก่นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มกัมีการจัดการและศักยภาพเป็นประเด็นศึกษาสําคัญ)  
มกัเกี่ยวขอ้งกบัแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (มกีารพฒันา การบรหิารจดัการ และการมสี่วนร่วม
เป็นประเด็นศึกษาสําคัญ) ภายในเครือข่ายแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน มีประเด็นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีนเป็นอกีหน่ึงประเดน็การศกึษาทีส่าํคญัทีส่ว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในเรื่องของการพฒันาบุคลากร (หรอืทุนมนุษย)์ ซึง่โครงการวจิยัเกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนมน้ีอยลงหลงัจากปี พ.ศ. 2558  

สําหรบัการวจิยัภายใต้แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม” มกัศกึษาในประเดน็เกี่ยวกบั
พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว และแก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีอ่ารยธรรมลา้นนา หรอื
อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาภายใต้แก่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยส่วนใหญ่จะศกึษาในพืน้ที่อารยธรรมล้านนา ส่วนประเดน็การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นศูนยก์ลาง
ของเครอืข่ายเล็กๆ ที่มกัศึกษาในประเด็นของยุทธศาสตร์และการส่งเสรมิที่เกี่ยวกบัเรื่องคุณค่าเพิม่และ
มูลค่าเพิ่มที่เชื่อมโยงไปยังแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน นอกจากน้ี โครงการวิจัยเกี่ยวกับ 
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหารยงัไมม่กีลุ่มเครอืขา่ยและมกัจะเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาในประเดน็ของเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่ว  

ผลการวเิคราะห ์ Co-occurrence network สะทอ้นใหเ้หน็ว่า โครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่ว 
ทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. แมว้่าจะมคีวามหลากหลายแต่กลบัมคีวามเชื่อมโยงเกีย่วขอ้งกนัเป็นเครอืขา่ยน้อย 
(สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ในกรณีของบทความวิชาการ) โดยแก่นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เป็นแก่นเรื่องทีม่เีครอืข่ายเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม
อยา่งชดัเจนเมือ่เทยีบกบัแก่นเรือ่งและประเดน็อื่นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ  

รปูท่ี 11.21 เครือข่ายของคาํสาํคญัในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
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รปูที ่11.22 เป็นผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคาํสาํคญัในโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ทุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 พบว่า ใน Motor themes ซึง่มคีวามเขม้ขน้ในการพฒันา
และมคีวามสําคญัต่อการวจิยัด้านการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 1 แก่นเรื่อง ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม” และประเดน็ที่สาํคญั 3 ประเดน็ ได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การบรหิารจดัการ และ
ความสามารถในการรองรบั สว่น Niche themes ทีซ่ึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็เป็นอยา่งด ี(มคีวามเขม้ขน้
ในการพฒันา) แต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทยน้อย ประกอบดว้ย 2 แก่นเรื่องสาํคญั 
ไดแ้ก่ “การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค”์ และ “การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร” โดยมปีระเดน็ของความยัง่ยนื ศกัยภาพ 
และการจดัการท่องเทีย่ว เป็นประเดน็สาํคญัทีอ่ยูใ่น Themes น้ี สาํหรบั Emerging or Declining themes ที่
ไมม่ที ัง้ความเขม้ขน้ในการพฒันาและมคีวามสาํคญัต่อโครงสรา้งการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยน้อย (มคีวาม
เป็นศูนย์กลางในเครอืข่ายตํ่า) ประกอบด้วย งานวจิยัภายใต้แนวคดิเชงิพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ “อารยธรรม
ลา้นนา” เทา่นัน้ ขณะที ่Basic themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการพฒันาน้อย แต่มคีวามสาํคญัและ/เกีย่วขอ้ง
กบัการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยมาก ประกอบดว้ยแก่นเรื่องและประเดน็ทีห่ลากหลาย เช่น การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.22 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุน
โดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 

 

สําหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evalution ทีแ่สดงในรูปที่ 11.23 พบว่า โครงการวจิยัดา้น 
การท่องเทีย่วทีส่นับสนุนโดย วช.-สกว. มกีารแตกแขนงของกลุ่มวจิยัเพยีงเลก็น้อย (ประมาณ 2-3 แขนง) 
และไมห่ลากหลายเหมอืนกบัการวเิคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยและต่างประเทศทีพ่บว่า บทความ

อาเซียน

ความย่ังยืน 

อารยธรรมล้านนา 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

เส้นทางท่องเท่ียว
มูลค่าเพ่ิม 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

Motor Themes Niche Themes 

Emerging or 
Declining Themes Basic Themes 
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ที่ตีพมิพ์มวีวิฒันาการของความรูไ้ม่หลากหลาย แต่มกีารแตกแขนงขององค์ความรูม้ากกว่าในกรณีของ
โครงการวจิยั หรอือาจกล่าวไดว้่า การสนับสนุนโครงการวจิยัยงัอยู่ในกลุ่มที่มแีก่นเรื่อง (Theme) และ
ประเดน็ (Issus) ใกลเ้คยีงกนั ส่วนใหญ่จะศกึษาอยู่ในแก่นเรื่องเดมิหรอืขยายเพิม่เตมิไปยงัประเดน็ของ
การจดัการ/การพฒันา เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น หรอืการศึกษา
เสน้ทางท่องเทีย่วทีส่่วนใหญ่ยงัเป็นในเรื่องของศกัยภาพ ขณะทีก่ารศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่คุณค่า
กย็งัคงเกีย่วกบัแก่นเรือ่งการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์เหมอืนกบัการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถในการรองรบั
ทีย่งัคงศกึษาในเรือ่งของการพฒันาเป็นสาํคญั  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.23 วิว ัฒนาการของประเด็นความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไทยในโครงการวิจัยท่ีได้ร ับ 
การสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 

11.4 สรปุและข้อสงัเกตจากการสงัเคราะหว์รรณกรรม 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 มกีารศกึษาเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวไทยจํานวนมาก โดยมบีทความ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารไทยกว่า 2,836 บทความ และอกี 243 บทความ ตพีมิพใ์นวารสารต่างประเทศ 
นอกจากน้ี วช.-สกว. ยงัใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยัด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 อกีกว่า  
264 โครงการ (งบประมาณเฉลี่ยโครงการละประมาณ 3 ล้านบาท) จากการสงัเคราะห์วรรณกรรมที่เป็น
บทความทางวชิาการ พบว่า ส่วนใหญ่ยงัคงซํ้าซ้อนอยู่บนความรู้ และ/แก่นเรื่อง (และ/ประเด็น) ของ 
การวจิยัเดมิๆ ขาดความนุ่มลกึ และการแตกแขนงทีเ่ป็นการประยกุตแ์ละต่อยอดความรู ้มบีทความวชิาการ
จาํนวนน้อยมากทีม่กีารขยายขอบเขตพรมแดนความรูเ้พิม่เตมิ 
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ส่วนผลการสงัเคราะห์โครงการวิจยัพบว่า โครงการวิจยัที่สนับสนุนทุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี  
พ.ศ. 2555-2562 ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แนวคดิ “แก่นเรื่อง” เป็นที่ตัง้ (Theme-based) โดยเฉพาะแก่นเรื่อง 
“การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน” “การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม” และ “การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื” (เป็นไปแผนพฒันา
การท่องเทีย่วแห่งชาต ิและนโยบายของภาครฐั) พบเหน็โครงการวจิยัทีอ่ยู่ภายใตแ้นวคดิ “พืน้ที”่ เป็นทีต่ ัง้ 
(Area-based) น้อยมาก (สว่นใหญ่เป็นการศกึษาในพืน้ทีอ่ารยธรรมลา้นนา) สว่นการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่ว
ภายใตแ้นวคดิ “ประเดน็” เป็นทีต่ ัง้ (Issue-based) มกีารเปลีย่นแปลงประเดน็ความเขม้ขน้ของประเดน็การ
วจิยั โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 มคีวามเขม้ขน้ในประเดน็ในเรื่อง “พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว” และ 
“อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว” ก่อนทีจ่ะเบาบางลงในช่วงต่อมา (พ.ศ. 2560-2562) ขณะทีป่ระเดน็ในเรื่อง 
“ความสามารถในการรองรบั” และ “การบรหิารจดัการ” มคีวามโดดเด่นเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจนในช่วงปี 
พ.ศ. 2560-2562 

11.4.1  สรปุ 
จากการสงัเคราะห์วรรณกรรมทัง้สามส่วน สามารถสรุปออกมาเป็นกลุ่มการศึกษาวิจยัด้าน 

การท่องเทีย่วไทยไดเ้ป็น 6 กลุ่มหลกั ดงัมรีายละเอยีดในแต่ละกลุ่มพอสงัเขปดงัน้ี (ดูรายละเอยีดของ
ความเขม้ขน้ ขอ้สงัเกตและ/ชอ่งวา่งการวจิยัในตารางที ่11.5) 

1) การพฒันาและการจดัการ: งานศกึษาตามแนวทางน้ีมจีํานวนมาก เกอืบทัง้หมดเป็น
การศกึษาภายใต้แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน” ที่เป็นการศกึษาระดบัชุมชนในพืน้ที่ต่างๆ  
ทัว่ประเทศไทย โดยใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ประยุกต์ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วม 
ที่เป็นการเขา้ไปดําเนินการศกึษาในชุมชนในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัตัง้แต่การศกึษาบรบิท (สํารวจ
ทรพัยากร) การประเมนิศกัยภาพ และเสนอแนวทางการพฒันา (งานศกึษาบางชิ้นอาจมกีารประเมนิผล 
โดยผูเ้ชีย่วชาญและ/นกัท่องเทีย่ว) มกีารศกึษาจํานวนน้อยเกีย่วกบัผลกระทบจากการพฒันาและ/การจดัการ
การท่องเทีย่วโดยชุมชน และการออกแบบหรอืประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ/นวตักรรมทางดา้นสารสนเทศมาใช้
พฒันาและ/จดัการการทอ่งเทีย่วในชุมชน หรอืสรา้งโอกาสทางการตลาดใหก้บัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

2) อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว: เป็นกลุ่มทีถ่อืไดว้่ามคีวามกา้วหน้าและหลากหลายทางวชิาการ 
ในเชิงของการประยุกต์ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของ
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการศึกษาในลักษณะของการสํารวจ
พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วและ/ผูม้าเยอืนแบบผวิเผนิดว้ยแบบสอบถาม โดยประเดน็การศกึษาในกลุ่มน้ียงัคง
อยู่ใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วระดบับุคคล ซึง่มจีํานวนมากแต่เป็นลกัษณะ
ของการสํารวจพฤติกรรม (2) การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวรวมที่เป็นการศึกษาเพื่อประมาณค่า 
ความยดืหยุ่นมากกว่าการพยากรณ์ (รวมถงึการพฒันาเทคนิคการพยากรณ์) (3) การพฒันาแบบจําลอง
อุปสงค์การท่องเที่ยวในระดับบุคคลเพื่อประเมินราคาแฝงของคุณลักษณะของการท่องเที่ยวและ/ 
การใหบ้รกิาร ซึ่งพบจํานวนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงานศกึษาทีเ่ป็นวทิยานิพนธ์และ/ดุษฏนิีพนธ์ แมว้่า 
ในกลุ่มน้ีจะมีการศึกษาค่อนข้างมากและครบถ้วนแต่เป็นการศึกษาตามสัญชาติมากกว่าระดับกลุ่ม
นกัท่องเทีย่ว เช่น ตามกจิกรรมการท่องเทีย่ว ตาม lifestyle ตาม generation เป็นตน้ และยงัมกีารศกึษา
จาํนวนน้อยเกีย่วกบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  
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3) อุปทานการท่องเทีย่ว: ยงัคงเป็นประเดน็ทีม่กีารศกึษาจํานวนน้อยโดยเฉพาะในระดบั
อุตสาหกรรมและธุรกจิ เน่ืองด้วยความยากลําบากในการนิยามอุปทานการท่องเที่ยวและขอ้จํากดัของ 
การได้มาซึ่งขอ้มูล (เป็นขอ้สรุปที่สอดคล้องกบัมิง่สรรพ์ ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2557) 
การศกึษามกีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิ supply chain มากขึน้ เพื่อใหข้อ้เสนอในการปรบัปรุงพฒันาทางดา้น
กายภาพและบรกิารที่เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ ขณะที่การศกึษาเกี่ยวกบักลยุทธ์ทางการตลาดยงัคงใช้
แนวคดิสว่นประสมทางการตลาด (4P’s/ 7P’s) เป็นสาํคญั อยา่งไรกต็าม การศกึษาวจิยัในกลุ่มอุปทานการ
ทอ่งเทีย่วทีผ่่านมามกีารศกึษาในหลากหลายประเดน็มากขึน้ ซึง่สามารถแบ่งประเดน็การศกึษาในกลุ่มน้ี
ออกเป็น 4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) การศกึษาเกี่ยวกบัโซ่อุปทาน (Supply chian) ในเรื่องของการ
จดัการ เช่น การเชื่อมโยง โลจสิตกิส ์ เป็นตน้ เพื่อนํามาสูก่ารใหข้อ้เสนอแนะสาํหรบัการเพิม่มลูค่าและ
การนําเสนอรูปแบบการพฒันา เช่น การพฒันาและ/การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การพฒันาด้านโลจิ
สติกส์ เป็นต้น (2) การศกึษาเกีย่วกบับุคลากร (แรงงาน) ทีเ่กีย่วกบัการหาแนวทางการพฒันา เช่น การ
ยกระดบัสมรรถนะ การพฒันาทุนมนุษย ์การพฒันาศกัยภาพ (ทกัษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์) 
เป็นต้น โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชก้ารพฒันาบุคลากรเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนั (3) การศกึษา
เกีย่วกบัการพฒันาและ/ออกแบบสนิคา้ (เช่น ของทีร่ะลกึ) กจิกรรมและ/แหล่งท่องเทีย่ว (เช่น การนําเทีย่ว 
แหล่งทอ่งเทีย่วทางน้ํา) และการใหบ้รกิาร (เช่น ขนสง่) ทีเ่สนอขายและ/ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วและ (4) 
การศกึษาเกีย่วกบัประสทิธผิลและสมรรถภาพ (ประสทิธภิาพ) ของการจดัการและ/การดาํเนินงานของธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ การนําเทีย่ว โรงแรม สปา เป็นตน้  

4) ความสามารถในการแข่งขนั: มีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะของประเมิน
ความสามารถในการแขง่ขนัและ/เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เสนอในการพฒันา เสรมิสรา้ง และสง่เสรมิความสามารถ
ในการแข่งขนั มทีัง้การศกึษาในระดบัประเทศ จงัหวดั อุตสาหกรรม และธุรกจิ แต่มกีารศกึษาในระดบั
ชุมชนน้อยมาก ทัง้น้ีมขีอ้สงัเกตสําคญัว่า การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาอยู่บนหลกัแนวคดิที่ถูกต้อง 
ในการศกึษาความสามารถในการแข่งขนั กล่าวคอื แนวคดิและหลกัการประเมนิความสามารถในการแข่งขนั
และ/ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเป็นแนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative concept) แต่ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะ
ของการศกึษาโดยการใหผู้ใ้หข้อ้มลูประเมนิ (อาจมาจากฐานคดิทีแ่ตกต่าง) และ/ประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มอยา่ง SWOT และ/อนุมานจากการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

5) นโยบายและบทบาทของรฐั: เป็นการศกึษาในลกัษณะของการพรรณาและใหข้อ้เสนอแนะ 
ในประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบันโยบายและบทบาทของรฐั เช่น การดําเนินนโยบายของภาครฐั ศกัยภาพของ
ภาครฐั การนําแนวนโยบายไปปฏบิตั ิ การเสนอแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย ผลของนโยบายสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว บทบาทการพฒันาของภาครฐั ซึ่งไดข้อ้สรุปที่สอดคล้องกนัว่า บทบาทของหน่วยงาน
ภาครฐัทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วมกัเป็นในเรื่องของการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร การวางแผนและการ
พฒันา เป็นต้น ทัง้น้ี ก่อนปี พ.ศ. 2558 มกีารศกึษาอย่างเขม้ขน้ในเชงินโยบายเกี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีนในลกัษณะของการใหข้อ้เสนอเพื่อเตรยีมรบัมอืกบัการเปิดเสรอีาเซยีน นอกจากน้ี ยงัมกีารศกึษา
ในเรือ่งของกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษที่องเทีย่ว และค่าธรรมเนียมจาํนวนหน่ึง ซึง่พบมากขึน้เมื่อเทยีบกบั 
การทบทวนของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) แมว้่าการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั
ประสบความสําเร็จในแง่ของการเพิ่มและสร้างรายได้ (ทัง้ในระดบัประเทศและชุมชน) แต่ยงัไม่เห็นถึง
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การศกึษาทีม่กีารประเมนิผลในมติอิื่นๆ เช่น ในเรื่องของตน้ทุนภายนอกทีเ่กดิจากนโยบายและ/มาตรการ
ของภาครฐั ผลกระทบในเชิงของตวัทวีคูณ ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม การศึกษาเพื่อให้ได้
นโยบายสาธารณะในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ่งเทีย่ว บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเรื่องของ
การพฒันาและการจดัการการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้  

6) ความสนใจพเิศษและอื่นๆ: มปีระเดน็การศกึษาทีห่ลากหลาย ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา 
วฒันธรรม การท่องเทีย่วโดยชุมชน และการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เป็นสาํคญั นอกจากน้ี ยงัมปีระเดน็
เกีย่วกบัความสนใจพเิศษอย่างเช่น การท่องเทีย่งเชงิอาหาร การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิกฬีา  
(วิง่มาราธอน ปัน่จกัรยาน มวยไทย ฯลฯ) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่ที ัง้การพฒันาและเกีย่วขอ้งกบั
ชุมชน เป็นตน้ หรอืการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการท่องเทีย่ว และการประเมนิมลูค่าของแหล่งและ/
ทรพัยากรท่องเที่ยวที่มกัเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การตรวจสอบแนวคดิและทฤษฏ ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว การศกึษาทศันคต ิความคดิเหน็ และ/การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อการท่องเทีย่ว
และ/ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน ธุรกจิ การตลาด การบรกิาร ฯลฯ 

ตารางท่ี 11.5 ความเข้มข้น และข้อสงัเกตและ/ช่องว่างของการศึกษาด้านการท่องเท่ียวไทย  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

กลุ่มงานศึกษาวิจยั 
ด้านการท่องเท่ียวไทย 

ขนาด 
ความเข้มข้น ข้อสงัเกตและ/ช่องว่างการวิจยั 

1. กา รพัฒนาแล ะก า ร
จดัการ 

**** - ควรศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ผลกระทบของการพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
- ยังขาดงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างความต่อเน่ืองที่จะนํามาสู่การท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนืในชุมชน 
- ควรประยุกตใ์ชแ้นวคดิใหม่ๆ  แทนแนวคดิการพฒันา เชน่ design thinking เป็นตน้ 
- ควรศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัการเชื่อมผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วสู่ชุมชน/ทอ้งถิน่ 

(Local linkage) 
- ควรศกึษาเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทัง้ในมมุมองของอุปทานและอุปสงค ์

2. อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว **** - ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฤติกรรมในเบื้องต้น ขาดการศึกษาเชงิลึกและการประยุกต์ใช้
แนวคดิทางการตลาดใหม่ๆ  ในการศกึษา เชน่ customer journey เป็นตน้ 
- เพิม่เตมิการศกึษาโดยใชข้อ้มลูจาก social media ซึง่เป็นช่องทางการสื่อสารทีส่าํคญัของ
นกัทอ่งเทีย่วในปัจจบุนั  
- ปรบัเปลีย่นการเกบ็ขอ้มลูมาเป็นการใชแ้บบสอบถาม digital แทนใหม้ากขึน้ 
- การศกึษาในระดบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว และตลาดเฉพาะทีเ่ป็นแนวโน้มสาํคญั 
- ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีในทุกระดบัชัน้ 

3. อุปทานการทอ่งเทีย่ว ** - มกีารใชแ้นวคดิโซ่อุปทาน แต่ยงัไมเ่หน็การสงัเคราะหท์ีเ่ชือ่มโยงตลอด supply chain 
- การศกึษาศกัยภาพในการรองรบัควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิมากกว่าการศกึษาทางกายภาพ เช่น 
ทางสังคม เป็นต้น รวมทัง้การประยุกต์ใช้แนวคิดอื่นๆ นอกจากแนวคิดการประเมิน
ความสามารถในการรองรบัในพื้นที่อนุรกัษ์ เช่น แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ประเมนิผ่าน
อรรถประโยชน์ของนกัทอ่งเทีย่ว/คนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
- ควรเพิม่การศกึษาโครงสรา้งการแขง่ขนั และการวเิคราะหผ์ลติภาพทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและ
ธุรกจิ 
- ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัแรงงานต่างดา้วทีท่าํงานในภาคการทอ่งเทีย่ว  

 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

551 

ตารางท่ี 11.5 (ต่อ) 
กลุ่มงานศึกษาวิจยั 

ด้านการท่องเท่ียวไทย 
ขนาด 

ความเข้มข้น ข้อสงัเกตและ/ช่องว่างการวิจยั 

4. ความสามารถในการแขง่ขนั *** - งานศึกษาส่วนใหญ่ใช้แนวคิดในการประเมินที่คลาดเคลื่อนมิใช่เป็นแนวคิดเชิง
เปรยีบเทยีบ (Relative concept)  
- ขาดการศกึษาระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ 
- ควรศกึษาในเชงิพลวตั และคน้หาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แขง่ขนั 

5. นโยบายและบทบาทของรฐั * - ขาดการประเมนิและตดิตามนโยบาย 
- ศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัคา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่วทีจ่ะนํามาสูก่ารปฏบิตั ิ
- เพิม่เตมิการศกึษาในประเดน็ของกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

6. ความสนใจพเิศษและอื่นๆ *** - การศกึษาทีผ่่านมามคีวามหลากหลายและตามกระแส แต่ขาดการวเิคราะหใ์หเ้หน็
ถงึโอกาสก่อนทีจ่ะมกีารศกึษาในเชงิลกึ 
- ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและต้นทุนของการท่องเที่ยวทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม-วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เพื่อให้เข้าใจและสามารถจดัการด้านมืดของ
การท่องเทีย่ว เช่น ประเดน็ของความเป็นธรรมในการจายรายได ้ตน้ทุน (ภายนอก) 
การใชท้รพัยาการ การทอ่งเทีย่วยามราตร ีเป็นตน้ 
- การศกึษาเกีย่วกบัความเสีย่งต่างๆ รวมทัง้อุบตัภิยั 

หมายเหตุ: **** คอื มจีํานวนการศกึษามาก, *** คอื มจีํานวนการศกึษาปานกลาง, ** คอื มจีํานวนการศกึษาน้อย  
* คอื เพิง่เริม่ตน้ 

 

11.4.2  ข้อสงัเกตสาํคญั 
1) แมว้า่ในชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 จะมคีวามหลากหลายของการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย  

แต่การศกึษาวจิยัที่มคีวามหลากหลายดงักล่าวไม่มลีกัษณะของการเชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายในเรื่องของ
ประเดน็ความรูแ้ละ/แก่นเรื่อง (Theme) ทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการให้ข้อสงัเกตของ มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ที่ว่า “การศึกษาวิจยัด้าน 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นการศกึษาที่ทําใหไ้ม่เหน็ภาพใหญ่ และไม่สามารถจดัลําดบั
ความสาํคญัของตลาด (ตามยอดรายรบั) หรอืประเภทอุตสาหกรรม (โดยวดัจากมลูค่าเพิม่) เป็นความรูท้ี่
ชาวต่างชาตเิรยีกวา่ เหน็แต่ตน้ไม ้ไมเ่หน็ป่า” 

2) งานวิจยัด้านการท่องเที่ยวซึ่งแต่เดิมยึดเอาความสนใจของผู้วิจัยเป็นหลักได้ค่อยๆ 
เปลีย่นมาเป็นการยดึเอานโยบายเป็นหลกัมากขึน้ เน่ืองจากงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัประเภทมุง่เป้า
ของรฐัเป็นไปในทศิทางดงักล่าว เช่น งานวจิยัตอบสนองการสรา้งรายไดข้องเศรษฐกจิฐานราก ทําใหเ้กดิ
การท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น จนเป็นการศึกษากลุ่มใหญ่ นอกจากน้ี ยงัมกีารศึกษาด้านวฒันธรรมและ
การศกึษาดา้นพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว 

3) การทบทวนวรรณกรรมทัง้ในบทความวชิาการและโครงการวจิยั ยงัพบประเดน็ปัญหาเดมิๆ 
ที่ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) เสนอไวว้่า “นักวจิยัและนักศกึษาระดบัปรญิญาโท  
ยังทบทวนวรรณกรรมไม่เป็น ส่วนใหญ่จะเอาบทคัดย่อ และการสรุปผลมาเรียงต่อกันในลักษณะ 
annotated bibliography ไมส่ามารถสรปุประเดน็ทีม่ขีอ้ยตุแิละไมม่ขีอ้ยตุไิด”้ 
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4) มหาวทิยาลยัซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นการท่องเทีย่วจาก วช.-สกว. สงูถงึรอ้ยละ  
89 ของงบประมาณและจาํนวนโครงการดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. ยงัขาดการจดัการ
ความรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่การตีพมิพ์บทความวชิาการที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรูด้ ้านการท่องเที่ยวกลบัเป็นการศกึษาวจิยัโดยนักศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการศกึษาวจิยัในลกัษณะของการตรวจสอบความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทยมากกว่า 
ทีจ่ะขยายและ/เปิดพรมแดนความรูท้างวชิาดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

5) การศึกษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมายงัขาดการประยุกต์ใช้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ในการศึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในประเด็นด้านอุปสงค์และการตลาดท่องเที่ยวที่ซึ่งมกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั แต่การศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงใช้การสํารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
แนวคิดส่วนประสมการตลาดเป็นแกนหลักในการทําวิจัย ยงัพบเห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆ  
ในการศกึษาวจิยัจํานวนน้อยมาก เช่น customer journey การตลาดแนวคดิใหม่ 4C’s การออกแบบ 
การทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง (User generated) เป็นตน้  

6) การดําเนินการวจิยัเชงิคุณภาพยงัคงใชก้ารสมัภาษณ์และนําเสนอโดยการพรรณามากกว่า
การอธบิาย ขาดการสงัเคราะห์อย่างลกึซึ้ง ส่วนใหญ่เป็นนําเสนอในลกัษณะของการสรุปประเดน็จาก
การรวบรวมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นหลกั ขณะทีง่านวจิยัเชงิปรมิาณใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามและใชว้ธิสีถติพิรรณาในการวเิคราะห ์โดยยงัคงนําเสนอผลในลกัษณะของการอ่านตาราง
และ/ผลการวเิคราะห ์แต่ยงัไมเ่หน็ถงึการอภปิรายแปลความผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหท์ีเ่ป็นประโยชน์
เพยีงพอทีจ่ะนําไปสูข่อ้เสนอแนะเชงินโยบายทีส่าํคญั 

7) บทความและโครงการวจิยัจํานวนหน่ึง ประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณในความหมายทีว่่า 
มกีารเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจํานวนหน่ึง แล้วประยุกต์ใชส้ถิตพิรรณาในการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่ได้
หมายความถงึการประยุกตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีต่อ้งมกีารวางกรอบแนวคดิอยา่งเขม้แขง็ มกีารออกแบบวจิยั
ทีม่ขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน และประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืสถติใินการทดสอบสมมตฐิานทีก่ําหนดขึน้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ขม้แขง็ ขณะทีก่ารประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพจะเป็นในลกัษณะของการดําเนินการวจิยั
บนพืน้ฐานของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งและ/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
(ส่วนใหญ่ไม่มีการระบุระดับของผู้ให้ข้อมูล) ก่อนนํามาสรุปเป็นประเด็น มิได้หมายความถึงการ
ประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพบนพืน้ฐานการคน้หาและ/อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่ป็นประเดน็ในการศกึษา 
นอกจากน้ีในบทความวชิาการและงานวจิยัหลายชิน้ทีป่ระยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพไม่ไดนํ้าเสนอถงึการ
ตรวจสอบขอ้มลูทัง้ในเรือ่งของความครบถว้น ความถูกตอ้ง และความน่าเชื่อถอื 

11.4.3  ข้อเสนอแนะและช่องว่างการวิจยั 
1) การศกึษาเกี่ยวกบัความยัง่ยนืของการท่องเทีย่วยงัคงเป็นลกัษณะนามธรรมในเชงิแนวคดิ

และ/ขอ้เสนอแนะทีม่กัเป็นเรื่องของแนวนโยบายมากกว่าทีจ่ะเสนอแนวทางปฏบิตั ิดงันัน้ควรมกีารศกึษาวจิยั
ในเชงิปฏบิตักิารทีม่กีารแปลงแนวคดิและขอ้เสนอเชงินโยบายไปสู่การปฏบิตั ิรวมทัง้การศกึษาเพิม่เตมิ
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่มาความยัง่ยืน (Sustainability) เช่น การท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบ (Responsible tourism) เป็นตน้  
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2) แมว้่าจะมกีารศกึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว (โดย) ชุมชนเป็นจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่มกั
ทาํโดยนกัวจิยัสายสงัคม ทาํใหก้ารประมวลขอ้มลูยงัไมร่วมมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์เช่น แรงงานครวัเรอืน 
ที่ใช้ในการบริการ แรงงานที่ใช้ไปในการหาของป่า ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัเกิดปรากฏการณ์ใหม่ของ 
การท่องเทีย่วทอ้งถิน่ (Local tourism) และผลกระทบของการท่องเทีย่วดงูาน กย็งัไมม่กีารศกึษาอยา่ง
เจาะลกึหรอืเป็นระบบ (เป็นขอ้เสนอของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ที่ยงัพบว่า 
ในชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 ยงัมกีารศกึษาในประเดน็ดงักล่าวจาํนวนน้อยมาก) 

3) การศกึษาวจิยัดา้นอุปสงคค์วรใหค้วามสาํคญัมากขึน้กบัการศกึษาในระดบักลุ่มทีจ่ําแนก
ตามลกัษณะที่ซ่อนเร้นแทนการศึกษาตามลกัษณะสญัชาติ เช่น กลุ่มคุณภาพสูง กลุ่มตามกิจกรรม 
การท่องเทีย่ว กลุ่มตามวถิชีวีติ (Lifestype) กลุ่มตาม generation เป็นตน้ และควรมกีารศกึษาตลาดเฉพาะ 
(Niche market) และ/ทีม่คีวามสนใจพเิศษเพิม่ขึน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พาตลาดใดตลาดหนึ่ง และ 
เป็นการเพิ่มมูลค่า (คุณค่า) ให้กับการท่องเที่ยวไทย รวมทัง้เพื่อให้สอคคล้องกับการที่ประเทศไทยมี
ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย 

4) การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย (และประเทศเพื่อนบ้าน) มีความจําเป็นมากขึ้น 
ในอนาคต เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวตะวนัตกที่มี
แนวโน้มลดลง นอกจากน้ี แมว้า่จะมกีารสาํรวจพฤตกิรรมทัว่ไป แต่ยงัขาดการศกึษาในลกัษณะของกลุ่มที่
จาํแนกตามลกัษณะทีซ่่อนเรน้ 

5) แมว้า่จะมกีารประยกุตใ์ชแ้นวคดิการจดัการโซ่อุปทานมาใชใ้นการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย
มากขึน้ แต่ยงัขาดการสงัเคราะหท์ีเ่ชื่อมโยงตลอด supply chain นอกจากน้ี ควรเพิม่การศกึษาโครงสรา้ง
การแข่งขนั และการวเิคราะห์ผลติภาพทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ ซึ่ง มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และ 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ไดเ้คยเสนอในประเดน็น้ีไวแ้ลว้เมือ่ปี พ.ศ. 2557 

6) การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบและต้นทุนของการท่องเทีย่วทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม-วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากการประเมินผ่านการรับรู้ของคนท้องถิ่นยังมีอยู ่
จํานวนน้อยมาก จึงทําให้ความรู้ที่มอียู่ยงัไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจและสามารถจดัการด้านมดืของ 
การท่องเทีย่ว เช่น ประเดน็ของความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ตน้ทุน (ภายนอก) การใชท้รพัยากร 
การทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม-วฒัธรรม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

7) การศกึษาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมต่อการท่องเที่ยว และผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมยงัมีอยู่จํานวนน้อยมากจนแทบไม่พบเห็นงานศึกษาในลกัษณะ
ดงักล่าวในประเทศไทย งานที่มอียู่จะเป็นการศึกษาในลกัษณะที่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้สงัเกตของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) แมว้่าจะมงีานจํานวนหน่ึง 
ทีศ่กึษาและวเิคราะหถ์งึความสามารถในการรองรบั (Carrying capacity) แต่เกอืบทัง้หมดเป็นการศกึษา
ภายใตแ้นวคดิการประเมนิความสามารถในการรองรบัในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และมกัประเมนิเฉพาะกําลงัรองรบั
ทางดา้นกายภาพ ขาดการประเมนิเกี่ยวกบักําลงัรองรบัในมติอิื่นๆ เช่น กําลงัรองรบัทางสงัคม เป็นต้น 
รวมทัง้การประยุกต์ใช้แนวคิดอื่นๆ เช่น แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ประเมินผ่านอรรถประโยชน์ของ
นกัทอ่งเทีย่ว/คนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
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8) เน่ืองจาก การเพิม่ขึน้ของเหตุการณ์ไม่แน่นอนในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรค  
ภยัธรรมชาติ วิกฤตการณ์เมือง ฯลฯ จึงจําเป็นต้องมีการขยายพรมแดนความรู้และให้ความสําคญักับ
การศึกษาเกี่ยวกบัเหตุการณ์วกิฤตการณ์กบัการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทัง้ในระดบัปัจเจกที่เกี่ยวขอ้งกบั  
risk perception และในระดบัมหภาค ซึ่ง มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ไดเ้สนอ
ประเดน็น้ีไวแ้ลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 

9) ควรมกีารบูรณาการฐานขอ้มูลทีม่อียู่อย่างมากมายใหอ้ยู่ในลกัษณะของทะเลสาบขอ้มูล 
(Data lake) ด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจยัที่สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดบั
บณัฑติศึกษาได้มกีารนําขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และศกึษาในประเด็นและความรูท้ี่แตกต่างจากเดมิ  
ซึง่จะนํามาสูก่ารเปิดพรมแดนความรูใ้หมใ่หก้บัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

10) สนบัสนุนใหม้กีารใชข้อ้มลูจาก Socail media ในการศกึษาวจิยัมากขึน้ เชน่ การวเิคราะห์
ภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจ พฤตกิรรม ฯลฯ จากขอ้มูล Social media เป็นต้น รวมทัง้การใชรู้ปแบบ 
การสมัภาษณ์หรอืแบบสอบ online ใหม้ากขึน้ เพือ่ลดตน้ทุนในการเกบ็ขอ้มลู 
 
  

 


