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บทที่ 1
ความรู้ เกี่ยวกับการสํารวจและวิจัยสําหรั บอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
การสํารวจและวิจยั หรื อระเบียบวิธีวิจยั เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการค้ นหาคําตอบโดยใช้ หลัก
วิชาการมีทฤษฎีอ้างอิง หรื อหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ ในการค้ นหาคําตอบเพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ มา
ปรับปรุงแก้ ไขในสิ่งต่างๆหรื อนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายต่างๆ การสํารวจและวิจยั
หรื อระเบียบวิธีวิจยั จึงเป็ นวิชาที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ในธุรกิจทุกประเภท หรื อทุก
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปัจจุบนั รายได้ หลักของประเทศต่างๆมาจาก
การท่องเที่ยว จึงทําให้ แต่ละประเทศมุง่ เน้ นและชูนโยบายในการกระตุ้นเพื่อเพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้จึงต้ องมีการสํารวจและวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริ การที่ตรงกับความต้ องการนักท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนันการสํ
้
ารวจและ
วิจยั จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ความรู้จาก
ศาสตร์ หลายๆด้ าน เช่น การจัดการ การตลาด สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม ฯลฯ.

1.1 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการสํารวจและวิจยั ทางด้ านท่ องเที่ยว
การสํารวจและการวิจยั ทางด้ านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้ วเป็ นการวิจยั เกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์จงึ ถูกจัดไว้ ในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ แต่ถ้าเป็ นการวิจยั ทางด้ านท่องเที่ยวเพื่อทํา
ให้ เศรษฐกิจในชุมชนนันๆดี
้ ขึ ้น ก็จะเป็ นการวิจยั ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ การวิจยั ทางด้ านท่องเที่ยว
เป็ นการวิจยั เพื่อให้ ได้ ผลหรื อวิธีการเพื่อนํามาแก้ ไขหรื อปรับปรุงหรื ออธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ใน
การบริ การ การตลาด การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ของ
ภาคส่วนต่างๆที่เป็ นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการวิจยั ทางด้ านการท่องเที่ยวเป็ น
การวิจยั ได้ ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณ หรื อ เชิงคุณภาพ นอกจากนี ้การวิจยั วัฒนธรรมก็ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของ
การวิจยั ทางด้ านท่องเที่ยวได้ เพราะการวิจยั วัฒนธรรมเป็ นการวิจยั ที่อธิบายถึงสังคมและ
วัฒนธรรมซึง่ กลุม่ คนหรื อผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับแหล่งท่องเที่ยวใดๆ ก็ตามก็สามารถเป็ นประเด็น
ในการวิจยั ได้ ทงนั
ั ้ นซึ
้ ง่ ก็เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น
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การท่องเที่ยว ถือเป็ นอุตสาหกรรมประเภทของการให้ บริการ อีกทังการท่
้
องเที่ยว ยังมี
ความเกี่ยวเนื่องทําให้ เกิด อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ร้ านขายของที่
ระลึก ซึง่ ก่อให้ เกิด การจ้ างงานในระดับต่างๆ ก่อให้ เกิดการลงทุน ดังนันอุ
้ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงถือว่า เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศเป็ นอันดับหนึง่ และเป็ น
อุตสาหกรรมที่ผลักดันให้ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้น

1.2 องค์ ประกอบของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี3องค์ประกอบหลักๆคือ
1.2.1 แหล่ งท่ องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว จัดเป็ นอุปทานการท่องเที่ยว(Tourism Supply)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ ความบันเทิง สวนเกษตร สวนสนุก ฯลฯ (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540 )
1.2.2 บริการการท่ องเที่ยวบริ การที่รับรองการท่องเที่ยวเป็ นอุปทานประเภทหนึง่ เช่น
ที่พกั ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก การขนส่งนักท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคาร
บริษัททัวร์ รวมทังบุ
้ คลากรที่ให้ บริ การในภาคส่วนต่างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.2.3 ตลาดการท่ องเที่ยวตลาดการท่องเที่ยว เป็ นการแสดงออกของอุปสงค์
(Tourism Demand) คือกลุ่มคนซึง่ มีความปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ เพื่อ
เข้ าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อทํางานและพักผ่อนในเวลาเดียวกัน
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา กล่าวว่า การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ
ทรัพยากรท่องเที่ยว ตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทัง้ 4
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา,2558 หน้ า 4) โดยทรัพยากร
ท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยวจะทําหน้ าที่ให้ ข้อมูล
ข่าวสารและกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจ เพื่อท่องเที่ยวเดินทางไป และการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวนันจะมี
้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวมารองรับและอํานวยความสะดวก เช่น ธุรกิจขนส่ง
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ผู้โดยสาร รถเช่า ธุรกิจที่พกั แรมธุรกิจร้ านอาหาร และเครื่ องดื่ม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจทัวร์ และ
มัคคุเทศก์ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าที่ระลึก ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างๆเหล่านี ้เป็ นต้ น
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเหล่านี ้มีความสัมพันธ์และสอดคล้ องกัน การท่องเที่ยวเป็ น
อุตสาหกรรมที่ไม่หยุดนิ่งและมีการแข่งขันตลอด และนอกจากนี ้การองค์ประกอบการท่องเที่ยวยัง
ได้ รับผลกระทบจากภาวะของโลกร้ อนส่งผลให้ ธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไป ทําให้
แหล่งท่องเที่ยวขาดความสมบูรณ์ของธรรมชาติจงึ ทําให้ เกิดปัญหานักท่องเที่ยวลดน้ อยลง เพื่อให้
ทันกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแก้ ไขปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้ องมี
การสํารวจและวิจยั ทางด้ านการท่องเที่ยวขึ ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆและแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.3 ความหมายของ การวิจยั
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ให้ ความหมายว่า การวิจยั หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้
ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การจัดระเบียบ ข้ อมูล การ
วิเคราะห์และการตีความหมายผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ มาซึง่ คําตอบอันถูกต้ อง (สุ
ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540 หน้ า 1)
นันทวัน สุชาโตสรุป การวิจยั หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้ อเท็จจริง หรื อการพยายาม
ค้ นหาคําตอบ หรื อหาความรู้ความเข้ าใจในปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม โดยใช้ วิธี
การศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods) (นันทวัน สุชา
โต, 2537 หน้ า 7)
สินธะวา คามดิษฐ์ ให้ ความหมายว่า การวิจยั หมายถึง การศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้อย่าง
เป็ นขันตอนและระบบ
้
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ วิธีแห่งปัญญา เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริง
และความรู้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ หรื อ นําไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม (สินธะวา คามดิษฐ์ 2556 หน้ า 1)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมาย การวิจยั ว่า การค้ นคว้ าเพื่อ
หาข้ อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายความหมายของการวิจยั
2. จงอธิบายว่าการวิจยั กับชีวิตประจําวันมีความเกี่ยวข้ องกันอย่างไร
3. จงอธิบายถึงคุณลักษณะของการวิจยั ที่ดีวิธีการทางวิทยาศาสตร์
4. จงอธิบายถึงขันตอนที
้
่สําคัญในการวิจยั
5. จงอธิบายถึงจรรยาบรรณนักวิจยั
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