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1. ความหมายและความสําคัญของธุรกิจทองเที่ยวตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ปจจุบันการเดินทางทองเท่ียวถึงแมวาจะไมใชสิ่งจําเปนพ้ืนฐานหรือปจจัย 4 ของการดําเนินชีวิต  

แตก็เปนเรื่องของการพักผอนหยอนใจ เปนนันทนาการและเปนสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต 

ใหดีข้ึน ซ่ึงในปจจุบันนี้อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง 

ตอระบบเศรษฐกิจของโลกไปแลว และเปนท่ียอมรับกันวาเกือบทุกประเทศในโลกนี้วาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ไดเจริญเติบโตจนกลายมาเปนสินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศอยางรวดเร็ว ในหลายประเทศ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอยูในระดับ 1 ถึง 3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรม

สําคัญของประเทศนั้นๆอีกดวย จึงนับวาการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดอยางมหาศาลใหแก

ประเทศและถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก  

“ธุรกิจการทองเท่ียว” ก็คือ การดําเนินกิจกรรมบริการดานการนําเท่ียว เชน บริการดานการเดินทาง 

บริการดานอาหารและการพักแรมและบริการดานการนําเท่ียว ซ่ึงดําเนินการโดยหวังผลกําไรท่ีตองอาศัย

แรงงานและการลงทุนสูง โดยใชเทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองคการ และการตลาด 

ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภทท้ังท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรงและโดยออม 

หากกลาวถึงคําวา “การทองเท่ียว” หลายคนอาจนึกถึงคําวา การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ หรือ

เพ่ือไปรวมกิจกรรมบางอยาง เชน เยี่ยมเยือนญาติมิตร ไปประชุม หรือบางคนอาจจะนึกถึงชาวตางประเทศ 

สะพายกระเปาอยูกลางถนน นอนอาบแดดอยูริมชายหาด จะเห็นไดวากิจกรรมการเดินทางนั้นมีความ

เก่ียวของและสัมพันธกับชีวิตมนุษยมาตั้งแตสมัยโบราณ อาทิเชน การทําสงคราม การแสวงหาสินคา  

แสวงหาดินแดนใหมหรือเพ่ือนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงการเดินทางบางอยางยังคงปรากฏใหเห็นจนถึงปจจุบัน 

ซ่ึงจะพบวาการทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง แตปญหาอยู ท่ีวา การเดินทางไมใช 

การทองเท่ียวเสมอไป ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีควรจะรูความหมายและประเภทของการทองเท่ียว 

ในรูปแบบตางๆ 
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ความหมายของการทองเที่ยว 

การทองเท่ียวเปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการและการเดินทางนั้นไมใชวาจะตองเปนการ

ทองเท่ียวเสมอไป “การประชุมของสหประชาชาติวาดวยเรื่องของการเดินทางและการทองเท่ียวระหวาง

ประเทศ” ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดยอมรับขอเสนอเก่ียวกับคําจํากัดความของการทองเท่ียวจากนักวิชาการ

จากจากองคการการทองเท่ียวระหวางประเทศ ( WTO ) วาการเดินทางท่ีจัดเปนการทองเท่ียวตองมีลักษณะ

ดังนี ้

1. เปนการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราว 

2. เดินทางดวยความสมัครใจ 

3. ไมใชเดินทางเพ่ือไปประกอบอาชีพและการหารายได 

การจําแนกประเภทของผูมาเยือน 

การจําแนกประเภทของผูมาเยี่ยมเยือนมีการแบงตามชวงเวลาท่ีใชไปในการไปเยือนและมีการพักคาง

คืน ณ สถานท่ีท่ีไปเยือนนั้น แบงออกเปน 

1.นักทองเท่ียว (Tourist) 

 
ท่ีมา : http://siamprotuguesestudy.blogspot.com/2010/07/1.html 

นักทองเท่ียว หมายถึง ผูท่ีมาเยือนชั่วคราว ซ่ึงพักอยู ณ สถานท่ีท่ีไปเยือนอยางนอย 24 ชั่วโมง และมี

การพักคางคืนอยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 1 ป ไดแก  

 ผูท่ีไมมีถ่ินพํานักอยูในสถานท่ีท่ีไปเยือน 

 ผูท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้นหรือเดิมเปนคนในถ่ินนั้น แตปจจุบันไมไดมีถ่ินพํานักในสถานท่ี 

ท่ีไปเยือนแลว 

 ผูท่ีเปนลูกเรือ ซ่ึงไมมีถ่ินพํานัก ณ สถานท่ีท่ีไปเยือน และมีการคางคืน ณ สถานท่ีท่ีไปเยือน 

http://siamprotuguesestudy.blogspot.com/2010/07/1.html
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2.นักทัศนาจร (Excursionist) 

 

ท่ีมา : http://siamprotuguesestudy.blogspot.com/2010/07/1.html 

นักทัศนาจร คือ ผูมาเยี่ยมเยือนชั่วคราว ซ่ึงพักอยู ณ สถานท่ีนั้นๆนอยกวา 24 ชั่วโมงและไมไดพัก

คางคืน ไดแก 

 ผูโดยสารเรือสําราญหรือเรือเดินสมุทร ซ่ึงมาแวะพักชั่วคราว ไมพักคางคืน 

 ผูท่ีมาเยือนและจากสถานท่ีนั้นภายในวันเดียว (same-day visitor) 

 ลูกเรือ ท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูอาศัย ณ สถานท่ีนั้นๆ และแวะพักเพียงชั่วคราวไมเกิน 24 ชั่วโมง 

แบงออกเปน 

1. ผูมาเยือนขาเขา (inbound visitor) คือ ผูท่ีมีถ่ินพํานักในตางประเทศและเดินทาง

มาทองเท่ียวในประเทศอีกครั้งหนึ่ง 

2. ผูมาเยือนขาออก (outbound visitor) คือ ผูท่ีมีถ่ินพํานักอยูในประเทศหนึ่งและ

เดินทางไปทองเท่ียวท่ีตางประเทศ 

3. ผู ม า เยื อนภ าย ในประ เทศ  (domestic visitor) คื อ  ผู ท่ี เดิ น ท างท อง เท่ี ย ว

ภายในประเทศท่ีตนมีถ่ินพํานักอยู ซ่ึงในปจจุบันอาจเรียกท้ัง inbound visitor และ 

domestic visitor วาผูมาเยือนในประเทศ internal visitor ก็ได เนื่องจากปจจุบัน

มีการเรียกรวมๆเพ่ือใหเขาใจงาย 
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อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตาง ๆ ไดแก เงินทุน แรงงาน 

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรและการจัดการมารวมกันเพ่ือผลิตสินคาและบริการอยางใดอยางหนึ่งท่ีมี

คุณคาตอมนุษย 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว หมายถึง การประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิต

บริการอยางใดอยางหนึ่งดานการทองเท่ียว ท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจและขายบริการ

ดานการทองเท่ียวนั้นใหแกผูเยี่ยมเยือน 

สินคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

สําหรับสินคาและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะมีความแตกตางกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึง

สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. เปนสินคาท่ีจับตองไมได (Intangible Goods) สินคาของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวคือการให 

“บริการ” ผูบริโภคหรือผูมาเยี่ยมเยือนไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได ผูมาเยี่ยมเยือนเพียงแตไดรับความพึง

พอใจจากสิ่งท่ีเห็นหรือสิ่งท่ีไดรับเทานั้น เนื่องจากสินคาสําหรับการทองเท่ียวเปนการบริการเพ่ือใหเกิดความ

พอใจตอลูกคาดังนั้นบุคลากรท่ีทํางานในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงมีความสําคัญอยางมาก 

2. เปนสินคาท่ีไมมีการเคลื่อนท่ีไปหาผูบริโภค ผูบริโภคตองเดินทางไปซ้ือสินคาและบริการ ณ สถานท่ี

ผลิตนั้นเอง ซ่ึงหมายถึงสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวตางๆ 

3. เปนสินคาท่ีไมสูญสลาย เปนสินคาและบริการท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีกหลายครั้ง ซ่ึงในบางครั้ง

ตองดูแลรักษาและบํารุงใหคงอยูในสภาพท่ีดีและเสียหายนอยท่ีสุด รวมถึงจะตองมีความพรอมในการใชงานอยู

ตลอดเวลา 

4. เปนสินคาท่ีเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได เนื่องจากสินคาในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมี

หลากหลายรูปแบบมีท้ังท่ีเม่ือผูเยี่ยมเยือนไดซ้ือสินคาแลวสินคาบางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ 

อาหาร ของท่ีระลึก เปนตน แตบางประเภทเพียงแคไดสิทธิ์ในการใช หรือชม อาทิ การจายคาหองโรงแรม 

ไมใชการไดเปนเจาของหอง เพียงแตไดสิทธิ์ในการเขาพักตามระยะเวลาท่ีตกลง เม่ือเขามาท่ีน้ําตก ทะเล ภูเขา 

ผูเยี่ยมเยือนไมไดเปนเจาของน้ําตก ทะเล ภูเขา เพียงแตไดเขามาเยี่ยมชมความงดงามเทานั้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสินคาประเภท “บริการ” อาทิ รอยยิ้ม ความชวยเหลือ การดูแล ผูเยี่ยมเยือนเพียงแตไดรับ “บริการ” 

เหลานั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไมไดเปนเจาของ 
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ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา อธิบายวาการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีประกอบดวยธุรกิจหลาย

ประเภท ท้ังท่ีเก่ียวของโดยตรง ไดแก ดานการขนสง ท่ีพัก อาหารและธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงผลผลิตหลักท่ี

นักทองเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ กับท่ีเก่ียวของทางออม ไดแก การผลิตสินคา เปนตน รวมเปนการซ้ือสินคา

และการบริการ และสําหรับกลุมนักทองเท่ียวตางประเทศถือเปนการสงสินคาออก อุตสาหกรรมทองเท่ียวจึง

เปนแหลงท่ีมาของเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญ ท้ังการลงทุนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว นอกจากผลประโยชน

จะตกอยูภายในประเทศ ยังชวยสรางงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีดานสังคม การ

ทองเท่ียวเปนการพักผอนท่ีชวยลดความตึงเครียด พรอมสรางความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของ

ทองถ่ิน 

สรุปบทบาทการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

1. ทางเศรษฐกิจ 

 
ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content/250822 

 เปนแหลงท่ีมาของเงินตราตางประเทศ 
 ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
 ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 
 ชวยใหเกิดการกระจายรายได 
 ชวยกระตุนใหเกิดการผลิตทางเศรษฐกิจ 
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2. ทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
ท่ีมา: https://www.pexels.com 

 ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ิน 

 ชวยสรางสรรคความเจริญใหแกสังคม 

 ชวยอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 ชวยกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 

 ชวยลดปญหาความแออัดในเมืองหลวง 

 ชวยเกิดใหเกิดการนําทรัพยากรท่ีไรคาในทองถ่ินมาสรางมูลคา 

3. ทางดานการเมือง 

 
ท่ีมา: https://www.pexels.com 

 ชวยสรางสันติภาพและความสามัคคี 

 ชวยสงเสริมความม่ันคงและภาพลักษณท่ีดีใหแกประเทศ 
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แหลงขอมูล : 

การทองเท่ียวคือ. [สืบคนออนไลน] เขาถึงจาก: https://tourismatbuu.wordpress.com/ 

ความสําคัญของธุรกิจทองเท่ียว. วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ปท่ี 18 ฉบับท่ี 6466ขาวสดรายวัน.  

[สืบคนออนไลน] เขาถึงจาก: http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIz 

VXdNakV5TURnMU1RPT0=&amp;sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&amp;day=TWpBd09DMHdPQz

B4TWc9PQ== 

ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียว. [สืบคนออนไลน]  

เขาถึงจาก : http://siamprotuguesestudy.blogspot.com/2010/07/1.html  

 


