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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว ( Tourist )
องค์การ IUOTO ( International Union Of Official Travel Organization ) ซึ่งมีสถานภาพคล้าย
องค์การชานาญพิเศษของสหประชาชาติ ได้พิจารณาให้คานิยามว่า นักท่องเที่ยวที่ประเทศต่างๆ ใช้ไม่
เหมือนกันในอดีต ทาให้ยากต่อการนาสถิตินกั ท่องเที่ยวนานาชาติมาเปรี ยบเทียบกัน หรื อใช้เพื่อการเข้า
เมือง หรื อทางศุลกากร ฯลฯ ดั้งนั้นในปี พุทธศักราช 2506 องค์การ IUOTO จึงได้ประกาศนิยามคาว่า
Visitor หรื อผูม้ าเยือน และสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. Tourist หรื อ นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูม้ าเยีย่ มเยือนชัว่ คราวและมาพักผ่อนอย่างน้อย 24
ชัว่ โมงในประเทศที่เยีย่ มเยือนและมีเหตุจูงใจ คือ
- การใช้เวลาว่างเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการพักผ่อน เพื่อสุ ขภาพร่ างกาย เพื่อการศึกษา เพื่อ
การศาสนาและเพื่อการกีฬา
- การจัดดาเนินธุ รกิจ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับครอบครัว การปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ
การประชุมต่างๆ
2. Excursionist หรื อ นักทัศนาจร หมายถึง ผูม้ าเยีย่ มเยือนชัว่ คราวที่เข้าไปอยูใ่ นประเทศน้อย
กว่า 24 ชัว่ โมง โดยไม่ได้พกั ค้างคืน
สรุ ป คานิยามเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยว ว่า ต้องมีอย่างน้อยครบ 3 ประการ คือ
1. ต้องเป็ นผูเ้ ยีย่ มเยือนเป็ นลักษณะชัว่ คราว
2. ต้องเป็ นการสมัครใจของผูเ้ ยีย่ มเยือน
3. ต้องไม่ใช่เพื่อการไปทางานและรับค่าจ้าง
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การจาแนกประเภทของนักท่ องเทีย่ วดังนี้
1. จาแนกตามจานวนนักท่ องเทีย่ วในกลุ่ม
1.1 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็ นส่ วนตัวหรื อครอบครัวเดียว มีการ
วาง แผนการเดินทางท่องเที่ยวเองว่าจะไปไหน ไปอย่างไร พักที่ไหน หรื อกินอะไร
1.2 นักท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม ได้แก่ การเดินทางเป็ นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ส่ วนใหญ่มกั จะใช้
บริ การของบริ ษทั นาเที่ยวหรื อจัดไปกันเองเป็ นหมู่คณะใหญ่ๆ
2. จาแนกตามวัตถุประสงค์ ที่ท่องเทีย่ ว
2.1 เพื่อเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจหรื อท่องเที่ยวในวันหยุด โดยมากเป็ นการท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อ
ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครี ยดหรื อเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ กลุ่มนี้มกั จะ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
2.2 เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาหาข้อมูลและ
ความรู ้ที่แปลกๆ ใหม่ๆ ไปจากสังคมที่ตนอยู่ การไปชมนิทรรศการ การแสดงต่างๆหรื องาน
ประเพณี เป็ นต้น
2.3 เพื่อสุ ขภาพเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อรักษาตัว เช่นไปอาบน้ าแร่ เป็ นต้น
2.4 เพื่อการกีฬาเป็ นการเดินทางไปพักผ่อน เล่นกีฬา ตกปลา เล่นเรื อใบหรื อดาน้ า
2.5 เพื่อการประชุมสัมมนา เป็ นการเดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อการไปประชุมสัมมนา ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีเวลาว่างก่อนหรื อหลังการประชุมก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย
3. จาแนกตามลักษณะการเดินทาง เช่น ทางบก ทางเรื อ และทางอากาศ
4. จาแนกตามสภาพภูมิประเทศ
4.1 นักท่องเที่ยวในประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิลาเนาที่อยูข่ องตนไปยังจังหวัด
อื่นหรื อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด
4.2 นักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นของตนเอง
หรื อไปยังท้องถิ่นใกล้ๆ

5

4.3 นักท่องเที่ยวต่างประเทศหมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิลาเนาของตนไปยังประเทศอื่นๆ
5. จาแนกตามอายุได้แก่
5.1 นักท่องเที่ยวเยาวชน กลุ่มนี้มกั ชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเต้น และมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
โดยไม่ตอ้ งการสิ่ งอานวยความสะดวกเกินความจาเป็ น เช่น การเดินทางไปไต่เขา ล่องแก่ง เที่ยว
ป่ า เป็ นต้น
5.2 นักท่องเที่ยวสู งอายุ กลุ่มนี้มกั จะใช้ชีวติ บั้นปลายแสวงหากาไรชีวติ โดยการเดินทางไปท่องเที่ยว
จึงมีความต้องการที่จะไปในแหล่งที่มีความสะดวกสบายพร้อมมูล ที่พกั ชั้นหนึ่ง และการเดินทาง
ที่ไม่ลาบากมากนัก ทุกอย่างจัดไว้พร้อมไม่ตอ้ งเตรี ยมการสิ่ งใดอีก
6. จาแนกตามเพศ ชายและหญิง
7.จาแนกตามฐานะทางสั งคมหรื อฐานะทางเศรษฐกิจได้แก่
7.1 นักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี มักจะไม่เกี่ยงเรื่ องค่าใช้จ่าย แต่ขอให้มีความสะดวกสบาย มีความ
เป็ นอยูท่ ี่สุขสบายเหมือนอยูบ่ า้ นของตนเอง
7.2 นักท่องเที่ยวแบบประหยัด คือ พวกเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูม้ ีรายได้นอ้ ย แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญเด่นชัดก็คือ การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวประเภทล่องแก่ง หรื อปี นเขา ฯลฯ
ในกลุ่ม ข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้ว น้อยคนที่จะให้ความสนใจการเดินทางประเภทนี้
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2.2 ความหมายของการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรื อ
เพื่อหาความรู ้หรื อเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหลักชนิด
หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนารายได้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าสู่ ประเทศไทย โดยใน
ปัจจุบนั มีบริ ษทั ที่จดั ทาโปรโมชัน่ การท่องเที่ยวไว้อย่างกว้างขวาง ไม่วา่ จะเป็ นสายการบิน,โรงแรม
หรื อบริ ษทั ทัวร์ ต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จดั ประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุ งโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การ
ท่องเที่ยว” ไว้วา่ “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่ นเริ งใจ เยีย่ มญาติหรื อการไปร่ วมประชุมแต่มิใช่เพื่อ
การประกอบอาชีพเป็ นหลักฐานหรื อไม่พานักอยูเ่ ป็ นการถาวร”
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places
outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and
other purpose.” จากความหมายนี้สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจติดต่อธุ ระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหารายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546)ได้ให้ความหมาย การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้นเป็ นการ
เดินทางเพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตรและวิลาสวงศ์ พงศะบุตร(2542)
ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึงการเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พานักอาศัยประจาของ บุคคลนั้น
และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหารายได้
จากคานิยามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ผูเ้ ขียนหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
ข้างต้นสรุ ปได้ดงั นี้ “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมาย ถึงการเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งหรื อ การเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวด้วย
ความ สมัครใจไปและเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหา

7

รายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์โอลิมปิ ก เป็ นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อ
เยีย่ มเยือนญาติพี่นอ้ งหรื อเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น
2.3 ประเภทของการท่องเทีย่ ว
2.3.1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมเช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง
รวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่างๆ
2.3.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
2.3.3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวและเยีย่ มชมสถานที่แสดงถึงความเป็ นวัฒนธรรม เช่น การชมสถาน
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดาเนินชีวติ ของ
บุคคลในแต่ละยุคสมัย
2.3.4 การท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
รู ปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หรื อแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุ ขภาพเป็ นกิจกรรมสาคัญของการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
สปา
2.3.5 การท่องเที่ยวเชิ งธุรกิจ
2.3.5.1 การเดินทางไปเยีย่ มเยียนลูกค้าหรื อดูแลงานและได้ไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ
ประมาณ 1-2 วัน
2.3.5.2 การท่องเที่ยวเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ และการเดินทาง ไม่ใช่ การ
ท่องเที่ยวเสมอไป
2.3.5.3 มีการประชุมของสหประชาชาติวา่ ด้วยเรื่ องของการเดินทางและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่กรุ งโรมประเทศอิตาลีและได้ยอมรับข้อเสนอเกี่ยวกับคาจากัด
ความของการท่องเที่ยวจากนักวิชาการจากจากองค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
(WTO) ว่า การเดินทางทีจ่ ัดเป็ นการท่ องเทีย่ วต้ องมีลกั ษณะดังนี้
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1. เป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ
3. ไม่ใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพและการหารายได้
การจาแนกประเภทของผู้มาเยือน แบ่งออกเป็ น
1. ผูม้ าเยือนขาเข้า (inbound visitor) คือผูท้ ี่มีถิ่นพานักในต่างประเทศและเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้งหนึ่ง
2. ผูม้ าเยือนขาออก (outbound visitor) คือผูท้ ี่มีถิ่นพานักอยูใ่ นประเทศหนึ่ง และ
เดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ
3. ผูม้ าเยือนภายในประเทศ (domestic visitor) คือผูท้ ี่เดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
ประเทศที่ตนมีถิ่นพานักอยู่ อาจเรียก inbound visitor และ domestic visitor ว่าผู ้
มาเยือนในประเทศ internal visitor ได้
2.4 อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
2.4.1 อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนาปั จจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และการจัดการมารวมกันเพื่อผลิตสิ นค้า และ
บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์
2.4.2 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนาปั จจัยการผลิตต่างๆ มา
ผลิตบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรื อความพึง
พอใจ และขายบริ การด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผเู ้ ยีย่ มเยือน
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม มี 3 ประเภท
1. แบ่งตามสากล
1.1 การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism)
1.2 การท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ (Inbound Tourism)
1.3 การท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism)
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2. แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง
2.1 การท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ (Group Inclusive Tour:GIT)
2.1.1 การท่องเที่ยวแบบเหมาเป็ นกลุ่ม
2.1.2 การท่องเที่ยวแบบอิสระ
3. แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
มนุษย์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวด้วยความต้องการและเป้ าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น
พักผ่อน ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรม ช้อปปิ้ ง ดังนั้น สามารถแบ่งได้ดงั นี้
3.1 เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพักผ่อน
3.2 เพื่อธุ รกิจ
3.3 เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
2.5 ความหมายของหนังสื อคู่มือ (Handbook)
หนังสื อคู่มือ (Handbook) เป็ นหนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่ องราว
และข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับบุคคลเหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง
หรื อเรื่ องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆสามารถใช้เป็ นคู่มือศึกษาเรื่ องที่น่าสนใจได้
เป็ นอย่างดีหรื ออาจใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานและใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถามใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (สุ นิตย์ เย็นสบาย, 2543 : 97)
หนังสื อคู่มือ เป็ นหนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่ องราว และข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับบุคคล, เหตุการณ์ แนวโน้มเฉพาะด้าน ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรื อ
เรื่ องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้าง
ๆ โดยให้รายละเอียดของเรื่ องราวนั้นอย่างสั้น
ๆ กะทัดรัด เพื่อผูอ้ ่านจะได้ใช้เป็ นคู่มือศึกษาเรื่ องที่น่าสนใจได้เป็ นอย่างดี หรื ออาจใช้เป็ นคู่มือในการ
ปฏิบตั ิงานและใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงหาข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถามในเรื่ องราวหนึ่งๆ ได้โดยรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ ของหนังสื อคู่มือ
1. ให้เรื่ องราวและความรู ้ซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
2. เป็ นคู่มือในการตอบคาถามเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ ว
3. เป็ นคู่มือในการศึกษาและปฏิบตั ิงานในด้านหนึ่ง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
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ประโยชน์ ของหนังสื อคู่มือ
หนังสื ออ้างอิงประเภทนี้จะช่วยให้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง ตัวเลข สถิติตางๆ ตลอดจน
เรื่ องราวที่ควรรู ้ ในสาขาวิชาต่างๆ และคู่มือปฏิบตั ิในวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น คู่มือในวิชาเคมีและ
ฟิ สิ กส์ซ่ ึ งจะบอกสู ตร กฏต่างๆ และตารางที่มีใช้ในวิชา เคมี ฟิ สิ กส์ เป็ นต้น

วิธีใช้ หนังสื อคู่มือ
1. พิจารณาว่าเรื่ องที่ตอ้ งการนั้นเป็ นเป็ นเรื่ องทัว่ ๆไปหรื อเป็ นเรื่ องของสมาคมองค์การ ฯลฯ
2. เลือกใช้หนังสื อคู่มือให้ถูกประเภท ถ้าต้องการใช้หนังสื อคู่มือให้พิจารณา
ดูวา่
ต้องการใช้ในลักษณะใด เลือกประเภทให้ถูกต้อง เช่น คู่มือช่วยปฏิบตั ิงาน หรื อความรู ้
เบ็ดเตล็ด
3. ก่อนใช้หนังสื อคู่มือ ให้เปิ ดอ่านวิธีใช้เสี ยก่อน
หนังสื อคู่มือจาแนกได้ 4 ประเภท คือ
1. คู่มือช่ วยปฏิบัติงาน เป็ นหนังสื อที่ทาหน้าที่แนะแนวทาง แนะนา เช่น หนังสื อแนะนาอาชีพ
คู่มือ เลี้ยงสัตว์ คู่มือซ่อมรถ เป็ นต้น
2. หนังสื อรวบรวมความรู้ เบ็ดเตล็ด เป็ นหนังสื อที่ให้คาอธิ บายในสาขาวิชาต่างๆ เช่น หนังสื อ
สิ่ งแรก ในเมืองไทย
3. หนังสื อคู่มือ เป็ นหนังสื อที่ให้คาอธิบายและตีความหมายของเรื่ องราวของเนื้ อหาวิชาใดวิชา
หนึ่งในแง่มุมหลาย ๆ ด้าน
4. หนังสื อทีใ่ ห้ เรื่ องราวหรื อเนื้อหาสาคัญโดยย่อ เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู ้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเฉ
พาะเรื่ องที่สาคัญโดยย่อ

