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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

	 	 1.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	องค์ประกอบ

	 	 2.	 ปัจจัยสนับสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง

	 	 3.	 มีทักษะในการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 	 4.	 มีเจตคติที่ดีต่องานบริการและวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สมรรถนะรายวิชา

1.	 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 และผลกระทบของ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง

2.	 ประยุกต์ ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานการ 

ท่องเที่ยว

3.	 ประสานงานและปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามลักษณะงานอาชีพ

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ความหมาย	ความส�าคัญ	และผลกระทบของอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	ตัวแทน

การท่องเท่ียว	 ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ	 ธุรกิจการขนส่ง	 ธุรกิจการจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก	 ธุรกิจภัตตาคาร 

และร้านอาหาร	ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทรัพยากรการท่องเที่ยว	ปัจจัยสนับสนุน

ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



    คําชี้แจงการใชหนังสือประกอบการเรียน

รายวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว รหัสวิชา 20700-1001

หนงัสือวิชา อตุสาหกรรมทองเที่ยว รหสัวชิา 20700-1001 มีความประสงคเพื�อใชประกอบ

การเรียน โดยใหผูเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน

2. ผูเรียนศึกษาหนังสือ และทําใบงานทายบทเรียนแตละบท

3. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของแตละบท

4. ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบ หลังเรียนได

จากเฉลยของแตละบท

5. ผูเรียนสรุปผลคะแนนที่ไดรับ เพื�อทราบผลการเรียนและการพัฒนา

6. ผูเรียนรับใบมอบหมายงานจากครูผูสอน เพื�อไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมหลังบทเรียน
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ค�ำน�ำ

หนงัสอืเล่มนี ้จดัท�ำขึน้เพื่อใช้ประกอบกำรเรยีนของนกัเรยีนในหลกัสตูรประกำศนยีบตัรวชิำชพี 

พุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร

เนือ้หำกล่ำวถงึ แนวคดิเบือ้งต้นเกีย่วกบัอตุสำหกรรมท่องเทีย่ว องค์ประกอบของอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่ว ธรุกิจทีพ่กัแรม ธรุกจิน�ำเทีย่ว ธรุกจิอำหำรและเครื่องดื่ม ธรุกจิขนส่ง ธรุกจิจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

ที่ระลึก ธุรกิจนันทนำกำร และปัจจัยสนับสนุนกำรท่องเที่ยว

กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1001 ตำมหลักสูตร

ก�ำหนดเวลำเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ (18 สัปดำห์/ภำคเรียน) เน้นกำรศึกษำหลักกำรและควำมรู้

ในเชิงทฤษฏีเป็นหลัก ใบงำนในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม

กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกเนื้อหำในหนังสือ และกำรวัดผลประเมินผลทำง

ด้ำนทฤษฎีนั้น เก็บคะแนนจำกแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งได้จัดเตรียมไว้

ในหนังสือเล่มนี้แล้วเช่นกัน

ผู้เขียนหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์กับครูผู้สอน และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำร

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นอยำ่งดี ผู้เขียนขอขอบคุณเจำ้ของต�ำรำและเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำร

อำ้งอิงในหนังสือเล่มนี้ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง

ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3

แนวคิด

1. การท่องเทีย่ว หมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทางด้วยความสมคัรใจของบุคคล
จากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ 

2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึงการประกอบกิจกรรมด้วยการน�าปัจจัยการผลิตต่างๆ มา
ผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ 
และขายบริการด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

3. ประเภทของการท่องเที่ยวแบ่งออกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ การท่องเที่ยวตามสภาพ
ภูมิศาสตร์การเดินทาง การท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง การท่องเที่ยวตามลักษณะ
การเดินทาง การท่องเที่ยวตามการตลาด และการท่องเที่ยวตามการจัดการ

4. ความส�าคญัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิ ได้แก่ เป็นแหล่งทีม่าของเงนิตราต่าง 
ประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการ 
กระตุ้นการผลิต

5. ความส�าคญัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วต่อสงัคมและการเมอืง ได้แก่ ช่วยยกมาตรฐานการ
ครองชพีของคนในท้องถิน่ให้ดขีึน้ ช่วยสร้างสรรค์ความเจรญิทางสงัคมแก่ท้องถิน่ ช่วยอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัด
ในตวัเมอืง ช่วยกระตุน้ให้มกีารคดิค้นน�าทรพัยากรที่ไร้ค่ามาประดษิฐ์เป็นของท่ีระลกึ ช่วยป้องกันการ
แทรกซึมบ่อนท�าลายจากฝ่ายตรงข้าม และช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี

6. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าครองชีพ การจ้างและ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ คุณภาพแรงงาน การแก่งแย่งผลประโยชน์ และผลประโยชน์อันควรได้ของ 
ท้องถิ่น

7. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสังคมและการเมือง ได้แก่ ความผูกพันของ
ครอบครัว ความไม่เสมอภาคทางสังคม การย้ายถิ่นของชาวชนบท ปัญหาด้านอาชญากรรม นิสัย
ของคนในท้องถิน่ ความไม่พอใจของนกัท่องเทีย่ว ปัญหาโสเภณหีรอืชายขายตวั ประเพณวีฒันธรรม 
ศิลปกรรม และสภาพแวดล้อม

8. การพิจารณาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควรพิจารณาปัจจัยส�าคัญของการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยว และการ
จัดการองค์ประกอบของการท่องเทีย่ว ซึง่ได้แก่ ทรพัยากรท่องเทีย่ว โครงสร้างพืน้ฐาน และโครงสร้าง
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัย
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของการท่องเที่ยวได้

2. บอกความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

3. จ�าแนกประเภทของการท่องเที่ยวได้

4. บอกความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้

5. บอกผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้

6. อธิบายแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของการท่องเที่ยว

2. ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. ประเภทของการท่องเที่ยว

4. ความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียน

1. ผู้เรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1

3. ผู้เรียนท�าใบงานที่ 1

4. ผู้เรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2. ใบงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค�าชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือกคือ ก ข ค และ ง

 2. แบบทดสอบนี้ มีจ�านวน 10 ข้อ

ค�าสั่ง จงกากบาทครื่องหมาย  ลงบนตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็นค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียง 

ค�าตอบเดียว และให้ท�าลงในกระดาษค�าตอบ ใช้เวลาในการท�าแบบทดสอบ 10 นาที

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วัตถุดิบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีเพียงทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น

ข. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือ ธุรกิจขายส่งสินค้า

ค. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือ การผลิตสินค้าหัตถกรรม

ง. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

 2. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของการท่องเที่ยว

ก. ต้องไปประกอบอาชีพด้วย

ข. มีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง

ค. เป็นการเดินทางไปเพื่อแสวงหาความสุข

ง. มีสถานที่ปลายทางและเป็นการอยู่ชั่วคราว

 3. การท่องเที่ยวที่บริการผู้เดินทางที่มีรายได้น้อยแต่มีปริมาณมากคือการท่องเที่ยวรูปแบบใด

ก. การท่องเที่ยวแบบอิสระ

ข. การท่องเที่ยวตลาดหรูหรา

ค. การท่องเที่ยวตลาดมวลชน

ง. การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย
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 4. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพื่อสามารถด�ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว คือ 

การท่องเที่ยวรูปแบบใด

ก. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

ข. การท่องเที่ยวแบบอิสระ

ค. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ง. การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม

 5. การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม จัด

เป็นการท่องเที่ยวประเภทใด

ก. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ข. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค. การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง

ง. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา

 6. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจคือข้อใด

ก. การย้ายถิ่นของชนบท

ข. ปัญหาด้านอาชญากรรม

ค. การแก่งแย่งผลประโยชน์

ง. ปัญหาหญิงหรือชายขายบริการ

 7. การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยววางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเอง คือการท่องเที่ยวรูปแบบใด

ก. การท่องเที่ยวแบบอิสระ

ข. การท่องเที่ยวตลาดหรูหรา

ค. การท่องเที่ยวตลาดมวลชน

ง. การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย

 8. การลงทุนผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในท้องถ่ิน ส่งผลอย่างไร

ต่อเศรษฐกิจ

ก. ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต

ข. เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ

ค. ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ

ง. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น
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 9. ข้อใดคือผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสังคมและการเมือง

ก. ระดับค่าครองชีพสูงขึ้น

ข. การย้ายถิ่นของชนบท

ค. คุณภาพของแรงงาน

ง. การเปลี่ยนแปลงอาชีพ

10. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรพิจารณาในเรื่องใด

ก. เงินทุนและงบประมาณ

ข. การก�าหนดนโยบายของรัฐบาล

ค. การจัดการองค์ประกอบของการท่องเที่ยว

ง. การบริหารจัดการในรูปขององค์กรที่มุ่งหวังผลก�าไร
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การท่องเที่ยวมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมบริการที่ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลัก 

ได้แก่ ธรุกจิน�าเทีย่ว ธรุกจิการเดนิทางระหว่างประเทศ และธรุกจิโรงแรม และธรุกจิรองได้แก่ ธรุกจิ

จ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึ ธรุกจิร้านอาหาร และธรุกจิการเดนิทางในประเทศ เป็นต้น รวมทัง้ยงัเป็นธรุกจิ

ที่กระตุ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนา 

ที่ดิน และยังส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งก่อให้เกิด

การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในภูมิภาคของประเทศ

1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว

องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้น 

ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยได้ ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ การ 

ท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง (Travel) ที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ

1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว

2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ

3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้

แม็ค อินทอช และโกลด์เนอร์ (Mc Intosh and Goeldner, 1995 : 27) ได้ ให้ความหมายไว้

ว่า การท่องเที่ยว หมายถึงผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบริการต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านและประชาชนใน 

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูด ด้วยการให้ 

การต้อนรับที่อบอุ่น เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางของคนจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหรือหาความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจเท่าที่ผู้

เดินทางยังมิได้ตั้งหลักแหล่งถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจากเจ้าของถิ่นปลายทาง โดยการ 

ท่องเที่ยวยังเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธภาพซึ่งเกิดจากการเดินทางและการ 

พักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ

สรุป การท่องเที่ยว หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของการเดินทางของ

บุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ

อาชีพหรือหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เดินทางกับธุรกิจและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว รัฐบาล และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
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1.2 ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วนิจิ วีรยางกลู (2532 : 3) ได้ให้ความหมายของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วไว้ว่า เป็นอตุสาหกรรม

บรกิารซ่ึงประกอบด้วยธรุกิจหลายประเภท ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องโดยตรง ได้แก่ ธรุกจิด้านการขนส่ง ธรุกจิ

ด้านที่พักและโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร และธุรกิจน�าเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยว

ซื้อโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจน�าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ 

การผลิตสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ ใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือ ความสวยงามตามธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ตลอดจนวิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชน ฯลฯ

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้ ให้ความหมายไว้ว่า 

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว หมายถงึอตุสาหกรรมทีจ่ดัให้มหีรอืให้บรกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่วทัง้ภายใน

และภายนอกราชอาณาจักร โดยมีค่าตอบแทนและหมายรวมถึง

 1. ธุรกิจน�าเที่ยว

 2. ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว

 3. ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ และสถานที่ตากอากาศส�าหรับนักท่องเที่ยว

 4. ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าส�าหรับนักท่องเที่ยว

 5. ธุรกิจการกีฬาส�าหรับนักท่องเที่ยว

 6. การด�าเนนิงานนทิรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรอืการด�าเนนิ

การอื่นใด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักน�าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

 สรุป อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึงการประกอบกิจกรรมด้วยการน�าปัจจัยการผลิตต่างๆ 

มาผลติบรกิารอย่างใดอย่างหนึง่ด้านการท่องเทีย่ว ทีก่่อให้เกดิความสะดวกสบายหรอืความพงึพอใจ 

และขายบริการด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร

1.3 ประเภทของการท่องเที่ยว

การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่

แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของนักท่องเที่ยว บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 15) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยว

ไว้ 5 ประเภทคือ
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1.3.1 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง

สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการท่องเที่ยวไปยัง

ต่างประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ในประเทศนั้น รูปแบบของการท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของการจัดน�าเที่ยวใน 2 รูปแบบคือ

 1. การท่องเทีย่วขาออก (Outbound Tourism) คอืการเดนิทางออกจากประเทศทีเ่ป็นถิน่

พ�านักถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น

 2. การท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism) คือการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของบุคคล

ที่มิได้มีถิ่นพ�านักถาวรในประเทศนั้น

2. การท่องเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะภายใน

อาณาเขตของแต่ละประเทศนั้นๆ โดยหมายรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลทั้งที่มีถิ่นพ�านัก

ถาวรและมิได้มีถิ่นพ�านักถาวรภายในประเทศนั้น

การท่องเที่ยวในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการเดินทางของบุคคล 2 กลุ่มคือ

 1. นกัท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourist) คอืบุคคลทีเ่ดนิทางอยู่ภายในประเทศ

ที่เป็นถิ่นพ�านักถาวรของตน

 2. นักท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourist) คือบุคคลที่เดินทางจากถิ่นพ�านักถาวรของตน

ไปอีกประเทศหนึ่ง

1.3.2 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง

ความต้องการทีจ่ะหลกีหนจีากสภาพชวีติประจ�าวนัทีจ่�าเจ หรอืหลกีหนอีากาศหนาวในประเทศของตน 

อันเป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและหาประสบการณ์แปลกใหม่

2. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง เนื่องจากการเดิน

ทางในลักษณะนี้จะสร้างรายได้ ให้แก่จุดหมายปลายทางที่นักธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้

มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู่ ณ สถานที่นั้น เพื่อท�างานหารายได้แบบเป็นกิจจะลักษณะโดยตรง 



บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  11

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโดยทั่วไป (Regular Business Travel) หมายถึงการเดิน
ทางไปติดต่อประสานงานหรือเซ็นสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแรกให้ไปท่องเที่ยว

2. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยว
เพื่อการจัดนิทรรศการนานาชาติ (Meeting, Incentive, Conference/Convention/Congress and 
Exhibition; MICE) กิจกรรมทั้ง 4 ประเภท อาจไม่ได้มีการแบ่งแยกการจัดออกจากกันอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ การจัดนิทรรศการนานาชาติก็อาจมีการจัดการประชุมแทรกอยู่ในงานก็ได้ หรือผู้ที่เดินทาง
แบบการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลก็อาจเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมแทรกอยู่ในการเดินทางก็ได้

3. การท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็น 
การท่องเที่ยวที่เกิดจากความสนใจกิจกรรมพิเศษ สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการพักผ่อน 
หย่อนใจ ความสนุกสนาน ความชื่นชมในแหล่งธรรมชาติ และการศึกษาในแหล่งธรรมชาติ

2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้
และความภาคภูมิใจที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่างๆ 
ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม

3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา (Health and Sport Tourism) เป็นการท่องเที่ยว 
เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจในการพักผ่อน สนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ และการ 
ออกก�าลังกาย โดยมุ่งเน้นการได้รับบริการที่เหมาะสม

4. การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว 
เชิงกีฬา แต่นอกจากจะเน้นผลต่อสุขภาพทางกายแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่ความตื่นเต้นขณะท�ากิจกรรม
นั้นๆ เช่น การปีนเขา การไต่หน้าผา และการล่องแก่ง เป็นต้น

1.3.3 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามลักษณะการเดินทาง

สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism; GIT หรือ All 
Inclusive Tourism; AIT) เป็นการท่องเที่ยวที่ธุรกิจน�าเที่ยวขายรายการน�าเที่ยวเบ็ดเสร็จ 
(Package Tour) ให้กบันกัท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะ โดยธรุกจิน�าเทีย่วเป็นผูจั้ดการเกีย่วกบัยานพาหนะ 
ท่ีพกั อาหาร และการน�าเทีย่วให้แก่นกัท่องเทีย่ว โดยอาจด�าเนนิการอ�านวยความสะดวกเตม็รปูแบบ 
(Full Package) หรืออาจจะจัดการบริการน�าเที่ยวบางสิ่งบางอย่างให้ก็ได้
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เหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกการเดินทางในรูปแบบนี้คือ

 1. ประหยัดเงิน 

 2. ได้เพื่อนร่วมทาง

 3. ความเหมาะสมคล่องตัว

 4. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

 5. สิทธิพิเศษที่ได้รับ

2. การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism; FIT) เป็นการท่องเที่ยว

ที่นักท่องเที่ยววางแผนจัดการเดินทางด้วยตัวเองทุกอย่าง หรือใช้บริการของธุรกิจน�าเที่ยวในการ

อ�านวยความสะดวกบางอย่าง

เหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกการเดินทางในรูปแบบนี้คือ

 1. มีความเป็นส่วนตัวสูง และสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามต้องการ

 2. ต้องการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน

1.3.4 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการตลาด

สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องจ่าย

ค่าบริการในอัตราที่สูง เพราะมุ่งให้บริการทางการท่องเที่ยวชนิดหรูหรา

2. การท่องเที่ยวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่บริการ

ทางการท่องเที่ยวแบบพื้นๆ ในราคาถูก โดยต้องการให้บริการผู้เดินทางที่มีรายได้น้อยแต่มีปริมาณ

มาก

1.3.5 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการจัดการ

สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ

1. การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ 

มุ่งเน้นความพึงพอใจและปริมาณของนักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
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2. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ

จัดการอย่างดีเยี่ยม เพื่อสามารถด�ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อม

คลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก�าไรอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกัน ก็ให้

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยม

เยือนสม�่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก

2 รูปแบบ คือ

 1. การท่องเทีย่วเชงินเิวศ (Eco-tourism) เป็นการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเท่ียวอย่างดี และมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น

รูปที่ 1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่มา : http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=memberchomthai&id=

 2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเท่ียววัฒนธรรม หรือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น เพื่อให้ได้รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจ ต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี

ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีจิตส�านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวดู

วิถีชีวิตในชนบท และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง เป็นต้น
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รูปที่ 1.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่มา : http://www.culture.go.th/knowledge/story/vid/krathong/vid.html

1.4 ความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 27-31) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.4.1 ความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ

ความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ มี 6 ประการคือ

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศคือ อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นสินค้าส่งออก ที่ไม่มีการส่งสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยวออกไปขาย

ยังต่างประเทศจริงๆ แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องเป็นผู้เดินทางและซื้อสินค้าบริการการ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเอง

2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ 

กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและซือ้สนิค้า อกีทัง้บรกิารการท่องเทีย่ว ซึง่รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

นี้ สามารถน�าไปช่วยลดภาวะการขาดดุลการค้าและการขาดดุลการช�าระเงินของประเทศให้น้อยลง 

หรืออาจท�าให้เกิดการเกินดุลได้ อันเป็นการส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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