
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 
 

เรื่อง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

ปฐมนิเทศ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท       (8 ชั่วโมง) 

 1.   ความหมายของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

 2.   ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

 3.   องค์ประกอบของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

 4.   ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5.   สรุปท้ายบท 

6.   ค าถามท้ายบท 

7.  เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.    เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดความเข้าใจเกิดความพร้อมส าหรับการเรียนในรายวิชา

สัมมนาธุรกิจน าเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

 2.    เพื่อให้นักศกึษาเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับธุรกจิน า

เที่ยวและสามารถเชื่อมโยงไปยังการจัดงานสัมมนาได้ 

 3.    เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและธุรกิจน าเที่ยวเชื่อมโยงกับการจัดงานสัมมนาได้ 

 4.    เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและสร้างค าถามกันเองได้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและธุรกิจน าเที่ยวกับการจัดงานสัมมนาได้ 

5.    เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถตอบค าถามท้ายบทได้  หลังจบเรียนจบทุกหัวข้อของบทที่ 1 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.   เกิดความเข้าใจเกิดความพร้อมส าหรับการเรียนในรายวิชาสัมมนาธุรกิจน าเที่ยว

กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

 2.    เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว

และสามารถเชื่อมโยงไปยังการจัดงานสัมมนาได้ 

 3.    สามารถน าองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจน า

เที่ยวเชื่อมโยงกับการจัดงานสัมมนาได้ 

 4.   สามารถอธิบายและสร้างค าถามกันเองได้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

ธุรกิจน าเที่ยวกับการจัดงานสัมมนาได้ 

 5.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้  หลังจบเรียนจบทุกหัวข้อของบทที่ 1แล้ว 

 

วธิีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.   อาจารย์ผู้สอนจะท าการบรรยายประกอบสื่อการสอน Prower Point  ประจ าบท 

 2.   อาจารย์ผู้สอนจะแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ  แล้วให้นักศึกษาท าการ

อภปิรายสิ่งที่ได้เรยีนโดยนักศกึษาแตล่ะกลุ่มสง่ตัวแทนออกมาอภิปรายและตอบค าถามเพื่อนๆ 

ในห้องเรยีน 

 3.   อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาผลัดการตั้งค าถามและตอบค าถามกันในหอ้งเกี่ยวกับ

หัวข้อที่เรียนผ่านมาในบทที่ 1  โดยใหท้ าการรตอบแบบปากเปล่า 

 4.   ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบททุกครั้งที่เรยีนจบบท 

 

สื่อท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 1.    แผนบริหารประจ าบทที่ 1 

 2.    เอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 1 

3.    Prower  Point  ประจ าบทที่ 1 

 4.    Internet  ส าหรับการค้นหาข้อมูลประกอบการสอน 
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การวัดผลการจดัการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.    การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษากับการท างานเป็นกลุ่ม(การตรงต่อเวลา  

ความรับผดิชอบ  ความีระเบียบวินัย  ความใฝรู่้  ความสามัคคี) 

 2.    ประเมินผลจากการออกมาพูดหน้าช้ันเรียนของนักศกึษา เกี่ยวกับความเข้าใจใน

หัวข้อที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง (รูปแบบการน าเสนอผลงาน  เล่มรายงานหรือชิน้งาน) 

 3.    ตรวจค าตอบที่นักศกึษาตอบจากค าถามท้ายบท 
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บทที่   1 
 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

ความน า 

บททนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศที่

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยัง

เป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้ประเทศมีรายได้เข้ามาในประเทศมากเป็นอันดับหนึ่ง นอกจาการ

ส่งออกสินค้าทางการเกษตร   และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น  ท า

ให้นักท่องเที่ยวต้องพึ่งพาบริษัทน าเที่ยวและยังคาดหวังการได้รับข้อมูลจาก "บริษัทน าเที่ยว" 

รวมทั้งการน าเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นที่ปรึกษาที่ดแีก่นักท่องเที่ยวทั้งแบบออนไลน์

และออฟไลน์ 

1.  ความหมายของ “อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” 

 ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522  ให้ความหมาย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง“อุตสาหกรรมที่จัดให้มี หรือให้บริการเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร  โดยมีค่าตอบแทน รวมถึงธุรกิจ

เกี่ยวกับด้านบริการ” 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงงาน และการลงทุน

สูง  และเป็นธุรกิจที่รวมธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมเข้าด้วยกัน  โดยมีการวางแผน ( Planning)  การจัดการองค์กร (Organizing 

Management)  การควบคุม (Contronling)  และการตลาด (Markenting)  เข้ามาช่วยในการ

บริหารและจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ (นิศา  ชัชกุล, 2554) 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการน าปัจจัยการผลิตต่างๆ 

มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรอืความพึง

พอใจ และขายการบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผูเ้ยี่ยมเยือน (แตงโม: ออนไลน์, 2553)ซึ่ง

สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เหมอืนหรอืต่างจากสินคา้ของอุตสาหกรรมอื่นๆ  ดังนี้ 
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1.  เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Goods)   เพราะสินค้าของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวคือการให้ “บริการ” ผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้

มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้รับเท่านั้น บุคลากรที่ท างาน

ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญอย่างมาก 

2.  เป็นสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค    ซึ่งผู้บริโภคต้องเดินทางไปซือ้สินค้า

และบริการ ณ สถานที่ผลิตนัน้เอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มทีรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ 

3.  เป็นสินค้าที่ไม่สูญสลาย   เพราะเป็นสินค้าและบริการที่สามารถน ากลับมาใช้ได้

อกีหลายครั้ง ในบางครัง้ตอ้งดูแลรักษาและบ ารุงใหค้งอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด 

4.  เป็นสินค้าที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได้เนื่องจากสินค้าในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่เมื่อผูเ้ยี่ยมเยือนได้ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าบางประเภทมี

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น แตบ่างประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ใน

การใช ้หรอืชม อาทิ การจา่ยค่าหอ้งโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สทิธิ์ในการ

เข้าพักตามระยะเวลาที่ตกลง เมื่อเข้ามาที่น้ าตก ทะเล ภูเขา ผูเ้ยี่ยมเยือนไม่ได้เป็นเจ้าของน้ าตก 

ทะเล ภูเขา เพียงแต่ได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท 

“บริการ” อาทิ รอยยิม้ ความช่วยเหลือ การดูแล ผูเ้ยี่ยมเยือนเพียงแตไ่ด้รับ “บริการ” เหล่านั้น

ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ได้เป็นเจ้าของ 

 จากความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ เขียนพอสรุป

ความหมายของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”  หมายถึง “อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ

การให้บรกิาร โดยการน าเอาปัจจัยทางการผลิตต่างๆด้านการท่องเที่ยวเข้ามาให้บริการ

นักท่องเที่ยว  โดยมีค่าตอบแทน” 

 

2.  ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ “อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” 

2.1 ประวัติความเป็นมาของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

การท่องเที่ยวจากอดีตจจนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทาง

ท่องเที่ยว ที่ปรากฎในต านานพงศาวดารประวัติศาสตร์ และสารนุกรมเกี่ยวกับการเดินทาง

ท่องเที่ยว  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4  ช่วงเวลา  ดังนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม : 2552  และ นชิศา  

ชัชกุล : 2554) 

1)  ช่วงสมัยโบราณ (Ancient  Time) 



30 
 

 

2)  ช่วงสมัยกลางหรอืสมัยมัธยสมัย (Middle  Age) 

3)  ช่วงสมัยก่อนปัจจุบัน (Midern  Time) 

4)  ช่วงสมัยปัจจุบัน (Present  Time) 

1)  ช่วงสมัยโบราณ ( Ancient  Time)  (1,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช – 4,000 ปี ก่อน

คริสต์ศักราช)  ผู้คนในสมัยโบราณจะเดินทางจากวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขาย การท่องเที่ยว

ชมโบราณสถานและสถานที่ส าคัญ การผจญภัยเพื่อแสวงหาโชคลาภ และการท าสงคราม เรือ

เป็นพาหนะส าคัญในการเดินทาง ซึ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่มีอารยธรรมที่ส าคัญ และมีดินแดน

ระหว่างลุ่มแม่น้ าไทกริส(Tigris) และยูเฟรตีส (Euphrates) ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก ซึ่งมีชื่อ

เรียกดินแดนนี้ว่าเป็น“ดินแดนระหว่างแม่น้ า(Mesopotamia)”เคยเป็นที่สร้างอาณาจักรของ

หลายชนชาติเช่น สุเมเรียน (Sumerians) ประมาณ 4,000 ปีก่อนศ.ศ. อัคคาเดียน (Akkadians) 

ประมาณ 2,350 ปีก่อนคริสต์ศักราช บาบิโลเนียน (Babylonians) ประมาณ 1,800 ปีก่อน

คริสต์ศักราช อัสซีเรียน (Assyrian) ประมาณ 1.300 ปีก่อนคริสต์ศักราช และคาลเดียน 

(Chaldean) ประมาณ 612 ปีก่อนคริสต์ศักราชหลังจากนั้นอาณาจักรของชนชาติดังกล่าวมา

ข้างต้น ก็ถูกครอบครองโดยอาณาจักรเปอร์เซีย (Persia) เมื่อ 539 ปีก่อนคริสต์ศักราช(คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538 : 20-23 และ Kagn, Ozment and Turner, 

1979 : 7-11 ) 

อาณาจักรเปอร์เซีย (500 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 641) เป็นอาณาจักรที่ส าคัญ

อาณาจักรหนึ่งในสมัยโบราณปัจจุบันคาดการณ์ว่าศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ในประเทศ

อิหร่าน นอกจากนี้ยังมีในสมัยโบราณยังมีอาณาจักรอียิปต์ (3,100 ปีก่อน ค.ศ.- 525 ปีก่อน 

ค.ศ.) อาณาจักรกรีซ (1,400 ปีก่อน ค.ศ.- 30 ปีก่อน ค.ศ.) อาณาจักรโรมัน (700 ปีก่อน ค.ศ. 

– ค.ศ.476) และในเอเชียใต้ มีอาณาจักรที่เก่าแก่ คือ อินเดีย ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 3,000 ปี

ก่อน ค.ศ. และ จีน เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ค.ศ.   สิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยโบราณ ( 

Ancient  Time) คือ การประดิษฐ์รถลากเทียมม้า  การประดิษฐ์เงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนสินค้า  มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้  และในช่วงสมัยโบราณ ( Ancient  Time) มี

สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดใจผู้คน โดยถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างทาง

วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม  ซึ่งนักปราชญ์ที่ชื่อ Antipater  Sidon  ได้รวบรวม

ข้อมูลและจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง  ได้แก่  พีระมิดใหญ่

แห่งเมืองจิซา (The  Grantest  Pyramid  of  Giza)  สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน (The Hanging 

Gardens of Babylon) เทวาลัยของเทพีอาร์เทมิส (The  Temple  of  Artemis) เทวรูปเทพเจ้าซี
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อุส (The Statue of Zeus at Olympia)5.  เทวรูปเทพเจ้าโคลอสซัสแห่งเมืองโรดส์  (The  

Colossus  of  Rhodes) สุสานของกษัตริย์มอโซลุส (The Mausoleum at Halicarnassus)  หอ

ประภาคารอเล็กซานเดีย (The Lighthouse of Alexandria)   

 

 

2)  ช่วงสมัยกลางหรอืมัธยสมัย (Middle  Age)(ค.ศ. 500 – ค.ศ. 1500)  เป็นช่วงสมัย

ที่ความเจริญรุ่งเรืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปค่อนข้างหยุดชะงักทั้งนี้เพราะหลังจา

อาณาจักรโรมันตะวันตกสูญเสียอ านาจ บ้านเมืองในยุโรปเกิดความไม่สงบ มีการแย่งชิงอ านาจ

ระหว่างเมืองต่างๆ นอกจากนีก้็ยังมี โจรผูร้้ายชุกชุม ทั้งนีเ้พราะขาดศูนย์กลางแห่งอ านาจ การ

เดินทางเพื่อการค้าขายและการท่องเที่ยวหยุดชะงักระยะหนึ่งเพราะไม่มีความปลอดภัย 

จนกระทั่งครสิต์ศตวรรษที่ 12จงึได้ถูกขนานนามว่า “ยุคมดื (The Dark  Ages)”ซึ่งดินแดนยุโรป

ทุกประเทศเกิดความวุ่นวายท าให้เกิดการสิน้สุดลงของอาณาจักรโรมันโบราณการเดินทางส่วน

ใหญ่ของประชาชนในยุคกลาง เป็นการเดินทางของนักเดินทางเฉพาะกลุ่มและเฉพาะ

วัตถุประสงค์ เชน่ กลุ่มผู้มอี านาจและก าลังทหารได้เดินทางไปท าสงครามครูเสด (Crusade)เพื่อ

ช่วงชิงนครศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา คือ นครเยรูซาเลม คืนจากผู้ยึดครองที่นับถือศาสนาอิสลาม 

หรอืกลุ่มศาสนิกชนที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสมัยกลางมสีิ่งส าคัญ

ที่เกิดขึ้นคือการเกิดคู่มือการเดินทางฉบับแรกของโลก  โดยการเดินทางของมาร์โคโปโล (The  

Travels of Marco  Polo)  และยังเกิดบุคคลส าคัญของโลก  ได้แก่ มาค์โค  โปโล   คริสโตเฟอร์ 

โคลัมบัส  อเมริโก  เวชปุซซี่   กาลิเลโอ   และโธมัส  คุ๊ก เป็น และช่วงปลายสมัยเป็นช่วงฟื้นฟู

ศิลปวิทยาการ (The  Renaissance)  แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง ที่

เกิดขึ้นในช่วงสมัยกลางหรือมัธยสมัย  ได้แก่  ก าแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) 

โคลอสเซียม (Colosseum) หอแอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)  เจดีย์กระเบื้องเคลือบ

นานกิง (Porcelain Tower of Nanjing) กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) สุสานคาตา

โคมบ์แห่งคอมเอลโชควาฟา (Catacombs of Alexandria Egypt)  วิหารเซนต์โซเฟียหรือสุเหร่า

เซนต์โซเฟีย (The Saint Sophia)  
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3)  ช่วงสมัยก่อนปัจจุบัน (Modern  Time)(เริ่มที่คริสตศ์วรรษที่ 16)  ในช่วงยุคสมัยนี้มี

การค้นพบอาณาจักรใหม่หลายแห่ง เช่น อเมริกา  ออสเตรเลีย และยุคนี้เป็นยุคที่แนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นกว้างขวาง  เกิดการสิ้นสุดการเดินทางของผู้จาริกแสวงบุญที่ได้พักอยู่

ตามที่พักฟรี  ซึ่งเรียกว่า “ออสไพส”  แต่เกิดการก่อตั้งธุรกิจโรงแรมที่เรียกว่า “อินน์ (Inn)”  

ซึ่งมีการเก็บค่าเข้าพักและจ าหน่ายอาหาร   ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18  มีการจัดท าหนังสือ

น าเที่ยวขึ้นมาโดยมีการบรรยายเกี่ยวกับสภาพของถนนหนทาง  สถานที่ท่องเที่ยวและการจัด

รายการท่องเที่ยว โดยเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศษ  และเริ่มให้มีค าว่า “ทัวร์ (Tour) หรือที่คน

ฝรั่งเศษออกเสียงว่า “ตูร์”เป็นครั้งแรก   นอกจากนี้ยังมีการน าวลีที่ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ที่ว่า “To Make  A  Grand  Tour”  โดยให้หมายถึงคนที่จะได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์ที่จะ

ข้ามไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ของยุโรป  ส่วนในภาษาอังกฤษจะให้ค าว่า “Tourist” และค า

ว่า “Tourism”ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวโดยผู้ท่องเที่ยวต้องการพักผ่อนเพื่อบ ารุงรักษาและ

สนองความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่มุง่หวังที่จะได้รับผลตอบแทน 

4)  ช่วงยุคสมัยปัจจุบัน (Present  Time) ในช่วงยุคสมัยปัจจุบัน (Present  Time) ถือได้

ว่าเป็นยุคสมัยที่การท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากนักท่องเดินทางมากขึ้น  โดยเริ่มต้นช่วงในปี 

ค.ศ. 1841 โทมัส คุ๊ก (Thomas  Cook) ได้จัดน าเที่ยวโดยใช้รถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างเมือง

ลัฟโบโรส์  มลีูกค้ามาใช้บริการกว่า 500 คน  โดยตลอดการเดินทางจะมีบริการเกี่ยวกับการน า

เที่ยวและอาหารกลางวันไว้ให้บริการ  ซึ่งโทมัส  คุ๊ก ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์  ผู้ประสานงาน 

รวมถึงพนักงานบริการ จึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการจัดน าเที่ยวขึ้นเป็นแรกในโลก และในยุค

นี้ได้มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น  โดยเริ่มต้น

จากการพัฒนายานยนต์ให้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  มีรถยนต์เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1915  

โดยบริษัทรถยนต์ฟอร์ด  มอเตอร์  ท าให้มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางถนนมากขึ้น 

และยังมีการพัฒนาอากาศยานโดยเกิดสายการบินลุฟท์ฮันซ่าที่ได้เปิดเส้นทางการบินระหว่าง

เบอร์ลนิไปไลป์ซิก และเวมเมอร์ และมีการน าเครื่องบินมาใช้ในการเดินทางข้ามประเทศเกิดขึ้น

หลังมีการประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสัญชาติของอากาศยาน  อ านาจอธิปไตยเหนือนานฟ้า 

เมื่อปี ค.ศ. 1919   นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1925  มีการจัดตั้งสมาพันธ์การท่องเที่ยวยุค

อุ ต ส าหกร รมการ เ ดิ นท า ง ร ะหว่ า งปร ะ เ ทศ  (International  Union  of  official  Tarve  

Organization – IUOTO)ซึ่งตอนนี้คือหน่วยงานองค์กรการท่องเที่ยวโลก (WTO) หลังสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่ 2  มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจของประเทมหาอ านาจในยุโรปตะวันตกซึ่งได้

ลดบทบาทลง  เพราะถูกประเทศที่มีทรัพยากรและมีประสิทธิภาพในการผลิ ตอย่าง
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สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศรัสเซีย พัฒนาตนเองจนกลายเป็น

ประเทศมหาอ านาจ  และได้จัดตั้งองค์กรที่เป็นประโยชนให้กับทั่วโลกในปัจจุบัน นั่นก็คือ 

องค์กรสหประชาชาติ  มหีนา้ที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วยเหลอื

ด้านมนุษยธรรมในกรณีที่มีความอดอยากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขัดแย้ง  นอกจากนี้

ยังฟื้นฟูและจัดตั้งองค์กรที่ช่วยพัฒนาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สหมพันธ์การ

ท่องเที่ยวยุคอุตสาหกรรการเดินทางระหว่างประเทศ  (International Union of Official Travel 

Organization : IUOTO)  องค์กรการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 

Organization :ICAO)  และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air 

Transport Association : IATA)ซึ่งองค์กรทั้งสามองค์กรปัจจุบันยังด าเนินภาระกิจอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจการขนส่งทางอากาศได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เนื่องจากประหยัดเวลาและรวดเร็วระหว่างการเดินทาง  ท าให้นักท่องเที่ยวได้มีเวลาในการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น  รวมถึงยังมีการเกิดธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier : LCC) ที่

เข้ามาบทบาทส าคัญในยุคของการเชื่อมโยงไร้พรมแดนในปัจจุบัน และยังตอบสนองความ

ต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยากไปสัมผัส และถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกในยุคปัจจุบัน  ได้แก่  ปราสาทหินนครวัด (Angkor  Wat)   ทัชมาฮาล (Taj  Mahal)   

พระราชวังแวร์ซายส์ หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles”  เรือควีนแมรี่ (Queen Mary ) 

สะพานโกลเด้นเกต(Golden Gate Bridge)  ตึกเอมไพร์สเตต(Empire State Building)เขื่อนยักษ์ฮู

เวอ(Hoover Dam)เป็นต้น 

5)  การท่องเที่ยวของประเทศไทย  การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ในรัชสมัย

รัชการที่ 9  โดยเริ่มต้นที่รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 11  ของประเทศไทย  ซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันจะมีผลดีต่อการพัฒนาประเทศใหเ้จริญก้าวหน้า จงึได้จัดตั้งให้มี

หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น ใน พ.ศ. 2502 เริ่มจัดตั้งองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ 

(National Tourist Organization – NTO) คือ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(อสท.)ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502  ให้มี

หนา้ที่สง่เสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ และในปีเดียวกันมีการจัดตั้งบริษัทการบินไทย จ ากัด 

เพื่อยกระดับนานาชาติ และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในย่านเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ 
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ยังมีการส่งเสริมให้เอกชนสร้างโรงแรมขึ้นหลายแห่ง ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ

จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ อสท.มีบทบาทส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์การเอกชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง

สนับสนุนให้เกิดธุรกิจเอกชนเฉพาะอย่างขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีบทบาทในการพัฒนาคน สถานที่

และคุณภาพของการบริการ จนประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นประเทศช้ันแนวหน้าของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ อสท.ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริม

การท่ อ ง เที่ ย วภู มิ ภ าค เอ เ ชี ย แปซิฟิ ก  ( Pacific Asia Travel Association – PATA) ต่ อมา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จ าเป็นต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่

ของ อ.ส.ท. ให้มขีอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึน้ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 

เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง    “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ขึ้น มี

ชื่อย่อว่า “ททท.”ในปี 2545 มีการปฏิรูประบบราชการไทย รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลและด าเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวของชาติ มุ่งเน้นให้

เป็นการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการแสวงหารายได้ และเงินตราต่างประเทศ พร้อม

ทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจน าไปสู่การจ้างงาน การสร้างรายได้ การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น จึงอาจกล่าวได้ว่า 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยอย่าง

ยิ่ง 

2.2  ความส าคัญของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสหกรรมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยธุรกิจที่เข้ามา

เกี่ยวข้องมากหมาย  ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม  ดังนั้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงึถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารประเทศ  ทั้งนี้

จะขอสรุปความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อระบบการบริหารประเทศ  ดังนี้ 

1. ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ   ดังนี้ 

1.1  เป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงนิตราต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวมีการเดินทางท่องเที่ยวที่มากขึ้น ท าให้มีการใชจ้า่ยเงินที่มากขึ้น 
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1.2  ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศเนื่องจากประเทศมี

การส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตร  ท าใหเ้กิดการขาดดุลการค้า แต่เมื่อมีการ

ท่องเที่ยวการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาท าให้ลดการขาดดุลการค้าได้ 

1.3  ช่วยสร้างอาชีพใหม่และการจ้างงาน 

1.4  ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได้ 

1.5  ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

1.6  ก่อใหเ้กิดการกระตุ้นการผลิตสินคา้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ  

2.  ความส าคัไญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสังคมและการเมอืง 

2.1  ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงแผนการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.2  สรา้งความเจริญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 

2.3  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

2.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว 

2.5  ป้องกันการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรในท้องถิ่น 

2.6  ส่งเสริมความเจริญทางดา้นการศกึษา 

 3.  ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวติของประชาชน 

3.1  เกิดการเผยแพรว่ัฒนธรรมของชาติใหเ้ป็นที่รู้จัก 

3.2  เกิดการเผยแพร่ประเพณีของชาตใิห้เป็นที่รู้จัก 

3.3   เกิดการฟื้นฟูอนุรักษ์ศลิปะและประเพณีที่เคยมีในประเทศแล้วหายไปใหก้ับมาอีก 

3.4  เกิดการหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

3.5   เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในความต่างของวัฒนธรรมในแต่ละชนชาติ 

4.  ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวหรอืสิ่งแวดล้อม 

4.1  เกิดการเผยแพร่แหลง่ท่องเที่ยวของชาติใหเ้ป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

4.2  เกิดการฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวของชาติใหค้งอยู่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

4.3  เกิดการหวงแหนความและหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดไป 

4.4  เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในความต่างของแหล่ง

ท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่มีอยู่ 
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3.  องค์ประกอบของ “อุตสาหกรรมท่องเท่ียว” 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้หรือไม่จะต้องอาศัยสิ่งส าคัญที่เป็น

องค์ประกอบ 6 ประการขา้งตน้ดังนี้ (ฉันทัช  วรรณถนอม,2552) 

1. นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายรวมถึงผู้มาเยือน (Visitor) ที่เดินทางเข้ามาพักค้างคืน 

และรวมถึง “นักทัศนาจร” (Excursionist) ที่เดินทางเข้ามาแตไ่ม่ได้พักค้างคนื  

2. สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติ สถานที่สาคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศาสนา ลักษณะ

สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณี

ต่างๆ ที่สรา้งสรรคข์ึน้ทั้งจากฝีมอืของมนุษย์หรอืจากที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา 

3. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางท่องเที่ยว 

ได้แก่ การคมนาคม ความปลอดภัย  ขั ้นตอนการตรวจคนเข้า เมือ ง  ถนน ไฟฟ้า 

ป ร ะป า  ก า รสื ่อ ส า รอ ิเ ล ็ก ท ร อนิก ส์  ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางและ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา ตลอดจนได้รับความ

สะดวกในเรื่องอาหารการกิน พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน เป็นต้น 

4. องค์กรภาครัฐ ซึ่งมีนโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆ 

รูปแบบไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางออ้ม ในขณะเดียวกันก็ดูแลระมัดระวังไม่ให้การท่องเที่ยวส่งผล

กระทบหรือทาความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต

ของชุมชน  

5. องค์กรภาคเอกชน ที่ดาเนินธุรกิจภาคบริการอันหลากหลาย เพื่อให้บริการและอา

นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และติดใจเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยวอีก  

6. เจ้าบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว จะมีส่วน

สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยตรง 
 

 

 

 

1. นกัท่องเท่ียว (Tourist) 

2. ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว 
6.  ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3.  ส่ิงอ านวยความ

สะดวก หรือโครงสร้าง

5.  องคก์รภาคเอกชน  
(ธุรกิจบริการต่างๆ) 

องค์ประกอบของ

อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว 
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ภาพที่ 1.1  แสดงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(ที่มา : ฉันทัช  วรรณถนอม, 2552) 

 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังต้องพึ่งพาธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ซึ่งประกอบไปด้วย 6  ธุรกิจ เพื่อให้อุตสหากรรมท่องเที่ยวขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ธุรกิจน าเที่ยว  ซึ่งเป็นธุรกิจที่น านักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่น ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ   หน้าที่ของธุรกิจน าเที่ยว  ต้องอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตามความต้องการ  เช่น  การจองห้องพัก   จองอาหาร  จองการ

เดินทาง รวมไปถึงจัดหาแหล่งท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ส าหรับบริการอ านวยความสะดวกให้แก่

นักท่องเที่ยว 

2. ธุรกิจที่พักแรม   ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักเดินทางหรือบุคคล

ทั่วไป โดยมีค่าตอบแทน  โดยที่พักแรมก็แบ่งได้หลายประเภท เช่น  โรงแรม  เกสต์เฮาส์  รี

สอร์ท  อพารท์เม้นแมนช่ัน  ที่ตัง้แคมป์  บ้านพักรับรองของอุทยาน  บังกะโล  เป็นต้น 

3.  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว   เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์   เมื่อนักท่องเที่ยว

เดินทางก็ต้องการการแวะรับประทานอาหาร 

4.  ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  ซึ่งจะมีพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497  เข้ามา

เกี่ยวข้อง ธุรกิจนี้เป็นการล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของ  ซึ่งธุรกิจนี้มีความส าคัญ

กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางไปยังแหล่ง
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ท่องเที่ยวต่างๆ  ตามที่ต้องการ  ดังนั้นการคมนาคมขนส่งจงึมบีทบาทเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสามารถ

เดินทางได้ 3 เส้นทางคือ    ทางบก  ทางน้ า  และอทางอากาศ 

5.  ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก  ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อจ าหน่ายสินค้า

เฉพาะอย่าง และมีความเป็นเอกลักษณ์ส าหรับพืน้ที่นั้นๆ  หรือประเทศนั้นๆ  เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

6.  ธุรกิจนันทนาการ (ความบันเทิง)  ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่นักท่องเที่ยว  และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เกิดความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยว

หรือนักเดินทาง  เช่น  สวนสนุกต่างๆ  หรือกิจกรรมนันทนาการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  แสดงองค์ประกอบของธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1. ธุรกิจน าเท่ียว 

2.  ธุรกิจโรงแรม 

และท่ีพกั 

3.  ธุรกิจภตัราคารหรือ

ร้านอาหาร 

4.  ธุรกิจขนส่ง 

6.  ธุรกิจนนัทนาการ 

5.  ธุรกิจจ าหน่ายของ

ฝากและของท่ีระลึก 

ธุรกจิบริการใน

อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว 
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(ที่มา : ฉันทัช  วรรณถนอม, 2552) 

 

 

4.  ธุรกิจบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

4.1  ธุรกิจน าเที่ยว 

ความหมายของ “ธุรกิจน าเที่ยว” 

ธุรกิจน าเที่ยว  หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว 

หรือ เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  โดยจัดให้มีการบริการหรืออ านวยความสะดวกอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอื หลายอย่าง  อันได้แก่  สถานที่พัก  อาหาร  มัคคุเทศก์ หรอืบริการอื่นใดตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551. มาตรา 4 

เล่ม 125 หน้า 2) 

ธุรกิจน าเที่ยว หมายความว่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการ

ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พักอาหาร ทัศนาจร และ

หรอืมัคคุเทศก์ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว(ที่มา. พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3) 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้วา่  ธุรกิจน าเที่ยว  หมายถึง “ธุรกิจ

ที่มีหน้าที่ในการให้บรกิารเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่พัก  อาหาร  มัคคุเทศก์ หรอืบริการ

อื่นๆ   รวมถึงการให้บริการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยว” 

4.2  ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ “ธุรกิจน าเที่ยว” 

4.2.1 ความเป็นมาของ “ธุรกิจน าเที่ยว” 

ธุรกิจน าเที่ยว (Tour Business) ถือเป็นหนึ่ งในธุรกิจบริการด้านการ

ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  เพราะสมัยก่อนการ

เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยังไม่มากจึงมักกระท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วย

ความคิดของตนเอง จนกระทั่งมีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวเกิดขึ้น  โดยเป็นผู้ที่ท าหน้าที่จัด

รายการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันอย่างสะดวกและ

ประหยัด นอกจากนั้นยังช่วยอ านวยความสะดวกและปลดเปลื้องภาระการด าเนินงานต่างๆ ที่

นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะต้องท าเอง และยังเป็นแนวทางกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวเติบโต
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มากยิ่งขึ้นด้วย  นอกจากจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วยังสามารถอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรอืหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรอืบริการอื่นได้ 

ธุรกิจน าเที่ยวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรปได้เริ่มมีการน าเที่ยวเป็นกลุ่ม

ตั้งแต่ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อบริษัทโทมัส คุก (Thomas Cook) จัดน าเที่ยวโดย

ทางรถไฟในประเทศอังกฤษ และต่อมาได้ขยายไปในที่อื่น ๆ ส าหรับประเทศไทยธุรกิจน าเที่ยว

เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  เมื่อมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็น

จ านวนมาก ทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ  ผู้เกี่ยวข้องในวงการทหาร สงคราม

เวียดนาม  ซึ่งท าให้ทหารอเมริกันเป็นจ านวนมากเข้ามาในประเทศไทยทั้งที่มาอยู่ประจ าและ

ที่มาพักผ่อนจากการรบ เป็นผลดีที่ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังท าให้เกิดบริษัทน า

เที่ยวขึ้นเป็นจ านวนมากและขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ แม้สงครามเวียดนามจะสิ้นสุดลงแล้วก็

ตาม แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ยังคงมีมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกใน

การเดินทาง อีกทั้งยังท าให้เกิดอาชีพใหม่ในประเทศไทยนั่นก็คือาชีพมัคคุเทศก์ส าหรับผู้ที่มี

ความรูเ้กี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีจ านวนธุรกิจน าเที่ยวที่มีการจดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมายจ านวน  8,593  บริษัท โดยแบ่งเป็นธุรกิจน าเที่ยวแบบ  Outbound   

จ านวน 2,627 บริษัท  ธุรกิจน าเที่ยวแบบ Inbound จ านวน 2,932 บริษัท ธุรกิจน าเที่ยวแบบ

ภายในประเทศ จ านวน 1,106 บริษัท และธุรกิจน าเที่ยวแบบเฉพาะพืน้ที่ จ านวน 1,928 บริษัท  

(กลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผูน้ าเที่ยว ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 สืบค้นเมื่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  เข้าถึงได้จาก http://61.19.55.30/dotdoc/v3/tourism_stat.php) 

 

4.2.2  ความส าคัญของธุรกิจน าเที่ยว 

ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อให้อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึ้นท าให้ธุรกิจน าเที่ยวในปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น  โดยธุรกิจน าเที่ยวมี

ความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว  ดังตอ่ไปนี ้

1.  เป็นธุรกิจที่คอยอ านวยความสะดวกในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับ

นักท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

http://61.19.55.30/dotdoc/v3/tourism_stat.php
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2.  เป็นธุรกิจที่คอยอ านวยความเกี่ยวกับการจองบริการส าหรับการ

ท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น  การจองห้องพัก    การจองตั๋ว

เครื่องบิน  การจองรถยนต์ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว  การจองตั๋วเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว การ

จองร้านอาหาร เป็นต้น 

3.  เป็นธุรกิจที่คอยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิต เช่น โรงแรม  ภัตตาคาร  

แหล่งท่องเที่ยว  เป็นต้น กับนักท่องเที่ยวในการจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  หรือประชุม  

นิทรรศการ หรือเป็นผู้จัดเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท  หรือเป็นนายหน้า

บริษัทรถโดยสาร 

4.  เป็นธุรกิจน าเที่ยวยังให้บริการการวางแผนการจัดประชุมสัมมนาและ

การจัดนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่องค์กรต่าง ๆ อีกด้วย   นอกเหนือจาก

การจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive  Tour) 

 

4.2.3 องค์ประกอบและประเภทของ “ธุรกิจน าเที่ยว” 

ในการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวสิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจน าเที่ยวมีองค์ประกอบ

ทั้งหมด 5  องค์ประกอบ  ดังนี ้ 

  1. นักท่องเที่ยวในธุรกิจน าเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว 3 กลุ่มคือ  

นักท่องเที่ยวกลุ่ม ภายในประเทศ (Domestic tourist)นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางออกต่างประเทศ

(Outboundtourist)  และนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาภายในประเทศ 

(Inbound tourist)  

  2.  Tour  Operationในธุรกิจน าเที่ยวจะต้องมีแผนก Tour  Operation เพื่อท า

หน้าที่ในการจัดรายการหรือออกแบบโปรแรมการท่องเที่ยวต่างๆ  รวมถึงการจัดหามัคคุเทศก์

หรอืหัวหนา้ทัวร์ในการท าหน้าที่คอยให้ความรู้หรอือ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

  3.  ที่พักแรมหรือโรงแรม  ในธุรกิจน าเที่ยวต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักแรม

หรือโรงแรม เพราะต้องจัดหาที่พักแรมให้กับนักท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวก าหนดมาให้  ซึ่ง

ประเภทของโรงแรมจะแบ่งออกเป็น  6 ประเภท  คือ  โรงแรมแบบหรูหรา (Upscale luxury)  

โรงแรมที่มีบริการเต็มรูปแบบ (Full Service)  โรงแรมบูติกและโรงแรมที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ (Historic inns and boutique hotels)  โรงแรมขนาดกลางที่มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกในจ านวนค่อนขา้งจ ากัด (Focused or select service) โรงแรมขนาดเล็กถึงปานกลาง ที่มี
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สิ่งอ านวยความสะดวกแบบพื้นฐาน (Economy and limited service) โรงแรมขนาดเล็กไปจนถึง

ปานกลาง ที่มทีี่พักบริการเต็มรูปแบบเพื่อ Support (Extended stay) เป็นต้น 

  4.  การขนส่ง  ธุรกิจน าเที่ยวจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการขนส่งทั้งการ

ขนส่งทางอากาศ เช่นสายการบินต่างๆ  โดยการจองตั๋วส าหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว  

การขนส่งทางบกเช่นรถยนต์  รถไฟ  เป็นต้น  การขนส่งทางน้ า  เช่นการจองตั๋วส าหรับการ

เดินทางทางเรือ เป็นต้น 

  5.  แหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจน าเที่ยวจะต้องวางแผนการท่องเที่ยวโดยแหล่ง

ท่องเที่ยวที่จะน ามาจัดรายการน าเที่ยวจะแบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ   แหลง่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์  และแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 องค์ประกอบของ

ธุรกิจน ำเที่ยว 

นักท่องเที่ยว 

Tour Operation 
แหล่งท่องเที่ยว 

มคัคเุทศก์ 

หวัหน้าทวัร์ 

เอกสาร/ 
โปรแกรมทวัร์ 

Domestic 

tourist 

Outbound tourist Inbound tourist 

ธรรมชาต ิ

ประวตัิศาสตร์ 

วฒันธรรม 
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ภาพที่ 1.3  แสดงองค์ประกอบของธุรกิจน าเที่ยว 

 

4.3  ประเภทของ “ธุรกิจน าเที่ยว” 

ตามกฎหมายในประเทศไทยได้มีการจัดประเภทของธุรกิจน าเที่ยวตามลักษณะ

ของการจัดบริการน าเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1)   ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ (Domestic)  เป็นธุรกิจที่จัดน านักท่องเที่ยวที่มี

ภูมิล าเนาในประเทศ  เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นๆ เช่น การจัดน า

นักท่องเที่ยวไทยในเมืองไทยเป็นต้น 
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2)   ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ (Inbound)  เป็นธุรกิจน าเที่ยวที่น านักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาจากต่างประเทศไปยังแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ เช่น ชาวอังกฤษหรือชาวเยอรมัน

เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นต้น 

3)   ธุรกิจน าเที่ยวประเภททั่วไปต่างประเทศ (Outbound)  เป็นธุรกิจน าเที่ยวที่มี

ลักษณะน าพานักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศเช่น 

นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น 

4)  ธุรกิจน าเที่ยวประเภทเฉพาะพืน้ที่  เป็นธุรกิจน าเที่ยวที่สามารถประกอบธุรกิจ

ท่องเที่ยวได้ เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอยู่ในพืน้ที่เดียวกันเท่านั้น  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4  แสดงประเภทของธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายของประเทศไทย 

 

นอกจากนีย้ังมีการจ าแนกประเภทของธุรกิจน าเที่ยวตามลักษณะและขอบเขตของการ

บริการ  ดังตอ่ไปนี้ 

ประเภทของ 

ธุรกิจน ำเท่ียว 

ธุรกิจน ำเที่ยวในประเทศ 
(Domestic)   

ธุรกิจน ำเที่ยวต่ำงประเทศ 
(Inbound) 

ธุรกิจน ำเที่ยวประเภทท่ัวไป
ต่ำงประเทศ (Outbound) 

ธุรกิจน ำเที่ยวเฉพำะพื้นที่ 
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1)  ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการแบบเหมารวม (package tour)  เป็นธุรกิจจัดน า

เที่ยวโดยรวมค่าบริการต่าง ๆ  ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ  การน าเที่ยวมีก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว

และระยะเวลาที่แนน่อนและมักเดินทางเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 

   1.1) บริการเหมารวมที่มีผูน้ าเที่ยว (escorted tour)  น าเที่ยวแบบนี้จะมี

ผูดู้แล  หรอืที่เรียกว่า หัวหนา้ทัวร์ (tour escort)  คอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง 

   1.2) บริการเหมารวมที่ไม่มีผู้น าเที่ยว (unescorted tour)  เป็นการน า

เที่ยวที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่มีหัวหน้าร่วมเดินทางอ านวยความ

สะดวกด้วย แต่จะมีผู้ประกอบการภาคพื้นดินมารับ  โดยนักท่องเที่ยวจะถือตั๋ว (voucher) ที่มี

รายละเอียดการให้บริการตา่งๆ  ไปยื่นให้กับผูใ้ห้บริการ เชน่โรงแรม  บริษัทน าเที่ยว  สวนสนุก   

2)  ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการเฉพาะกลุ่ม (group inclusive tour)  เป็นการ

จัดบริการตามความต้องการหรือความสนใจของกลุ่ม  ที่มักจะเป็นสมาชิกของสโมสร  สมาคม  

หรอืองค์การธุรกิจ  ได้แก่  การน าเที่ยวชมด้านศิลปวัฒนธรรม  เช่น วัด  ปราสาทราชวัง  หรือ

ด้านธรรมชาติ  เช่น ดูนก  เดินป่า  ไต่เขา  หรือด้านกีฬา  เช่น กอล์ฟ ด าน้ าดูปะการัง  สมาชิก

องค์การต่างๆ นิยมเดินทางเป็นกลุ่ม  เช่น 15 คนขึ้นไป  เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะ

ในเรื่องค่ายานพาหนะ 

3)  ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการอิสระ ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและใน

ประเทศเฉพาะราย (foreign individual tour and domestic individaul tour)  เป็นการจัดน าเที่ยว

ตามความตอ้งการของนักท่องเที่ยว เชน่ การจัดที่พักแรม  พาหนะ  การรับ-ส่งที่สนามบินหรือ

สถานขนส่ง  อาหารบางมื้อ  โดยอาจจัดให้มีการน าชมสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ในโปรแกรม

ด้วยกัน 

4)   ธุ รกิจน า เที่ยวที่ เสนอบริการลักษณะพิ เศษ  ( specialty intermediaries/ 

channelers)  เป็นธุรกิจที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิต เช่น โรงแรม  ภัตตาคาร  แหล่งท่องเที่ยว  

ฯลฯ  กับลูกค้าในการจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  หรือประชุม  นิทรรศการ หรือเป็นผู้จัด

เดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท  หรอืเป็นนายหน้าบริษัทรถโดยสาร   

 

 

4.4  ธุรกิจโรงแรม 
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 4.4.1  ความหมายของค าว่า “โรงแรม” 

  “โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ

เพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน 

ทั้งนีไ้ม่รวมถึงสถานที่พักที่มลีักษณะดังนี้ (พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547) 

 (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้เพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวซึ่งด าเนนิการโดยส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ หรอืเพื่อการกุศล หรอืการศกึษา ทั้งนี้ 

โดยมิใชเ่ป็นการหาผลก าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกัน 

 (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการ

เป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 

 (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

  ตามกฎกระทรวงก าหนดสถานที่พักที่ไม่จัดว่าเป็นโรงแรมได้แก่  

1.  สถานที่พักที่มจี านวนหอ้งพักในอาคารเดียวกันหรอืหลายอาคารรวมกันไม่

เกิน 4 หอ้ง 

2.  สถานที่พักที่สามารถรองรับผูพ้ักได้โดยมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 

20 คน 

3.  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรอื

บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน 

4.  สถานที่พักที่สรรา้งขึ้นและใหบริการอันมลีักษณะเป็นการประกอบกิจการ

เพื่อหารายได้เสริม 

ทั้งนีผู้ป้ระกอบการจะต้องแจง้ให้นายทะเบียนรับทราบการประกอบกิจการ 

 

4.4.2  ประเภทของโรงแรม 

 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2547  ได้แบ่งประเภทของโรงแรมออกเป็น     

4 ประเภท  ดังนี้ 

1.  โรงแรมประเภท 1    หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก โดยมี

ลักษณะของโรงแรมส าหรับการให้บริการดังนี้ 

 1.1  มีจ านวนหอ้งพักในโรงแรมไม่เกิน 50 หอ้ง 
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 1.2  มขีนาดพืน้ที่ของหอ้งพักส าหรับการใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร โดย

พืน้ที่ในการใชส้อยไม่รวมพืน้ที่ของหอ้งน้ า  ห้องสวม และระเบียงห้องพัก 

1.3  มีห้องน้ าและห้องสวมส าหรับให้บริการผู้เข้าพักที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ

จ านวนผูเ้ข้าพัก 

2.  โรงแรมประเภท 2    หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร  ลักษณะ

ของโรงแรมส าหรับการให้บริการดังนี ้

 2.1  ห้องพักทุกห้องต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องพักส าหรับการใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 

ตารางเมตร โดยพืน้ที่ในการใชส้อยไม่รวมพืน้ที่ของหอ้งน้ า  ห้องสวม และระเบียงห้องพัก 

 2.2  มีห้องน้ าและห้องสวมส าหรับให้บริการผู้เข้าพักที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ

จ านวนผูเ้ข้าพัก 

3.  โรงแรมประเภท 3   หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และ สถาน

บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือ  ห้องประชุมสัมมนา  ลักษณะของโรงแรม

ส าหรับการให้บริการดังนี้ 

 3.1  ห้องพักทุกห้องต้องมีขนาดพื้นที่ส าหรับการใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร 

โดยพืน้ที่ในการใชส้อยไม่รวมพืน้ที่ของหอ้งน้ า  หอ้งสวม และระเบียงห้องพัก 

  3.2  มีห้องน้ าและห้องสวมส าหรับให้บริการผู้เข้าพักที่ถูกสุขลักษณะและอยู่ในห้องพัก

ทุกห้อง 

 3.3  ในกรณีที่โรงแรมหีอ้งพักเกิน 80 หอ้ง หา้มมสีถานบริการดังตอ่ไปนีใ้นโรงแรม   

4.  โรงแรมประเภท 4   หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการหอ้งพัก หอ้งอาหาร และ สถาน

บริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ และ ห้องประชุมสัมมนา ลักษณะของโรงแรมส าหรับ

การให้บริการดังนี้  
(1) สถานเตน้ร า ร าวง หรอืรองเง็ง ประเภทที่มแีละประเภทที่ไม่มีคู่บริการ ได้แก่ 

ไนต์คลับ  บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งสถานบริการประเภทนี ้จะจัดให้มสีุรา น้ าชา หรอื

เครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย  หรอื จัดให้มกีารแสดงดนตรีหรอืการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

ด้วยก็ได้ 

(2) สถานที่ที่มอีาหาร สุรา น้ าชา หรอืเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้

บ าเรอส าหรับปรนนบิัติลูกค้า ได้แก่ ภัตตาคาร ที่มหีญิงบ าเรอนั่งโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรง

น้ าชาที่มเีตียงพักผ่อนหลับนอน และมีบริการนวดใหลู้กค้า เป็นต้น 
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 (3) สถานอาบน้ า นวด หรอือบตัว ซึ่งมผีูบ้ริการให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สถานอาบน้ า นวด 

อบตัว  ซึ่งมีผูบ้ริการนวดลูกค้า 

 

 

4.4.3  ลักษณะของโครงสร้างของธุรกิจโรงแรม 

โรงแรมจะแบ่งโครงสร้างของการท างานออกเป็น  2  ส่วนใหญ่ๆ คือ   

1. ส่วนหน้าบ้าน  คือ  ส่วนที่ต้องคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือผู้เข้า

รับบริการในโรงแรม 

2. ส่วนหลังบ้าน  คือ  ส่วนที่ต้องคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานของ

โรงแรมใหพ้นักงานมคีวามสุข 

 

   ภาพที่ 1.5 แสดงโครงสร้างแผนกต่างๆของโรงแรม 

 

4.4.4  ประเภทห้องพักของโรงแรม 

 โรงแรมจะมีลักษณะของห้องพักแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังน้ี  

(1)  หอ้งเตียงเดี่ยว (Single Bedded Room) จะมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 1 เตียง ส าหรับ

แขกที่มาคนเดียว 

(2)  หอ้งเตียงคู ่หรอืหอ้งทวิน (Twin Bedded Room) จะมีเตียงเดี่ยวจ านวน 2 เตียง

ส าหรับแขกที่พักไม่เกิน 2 คน 
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(3)  หอ้งพักที่เป็นแบบ Hollywood Twin Room ซึ่งหมายถึงหอ้งที่มเีตียงเดี่ยว2 เตียง 

วางชิดติดกัน 

(4)  หอ้งเตียงคู่ (Double Bedded Room) จะมีเตียงใหญ่ 1 เตียง ส าหรับแขกที่พักไม่

เกิน 2 คน 

(5)  หอ้ง 3 เตียง(Triple Bedded Room)หรอืก็คือ Double room แล้วเพิ่มเตยีงเสริม 

(Extra Bed) ส าหรับแขกที่พักไม่เกิน 3 คน 

(6  ) ห้องพักที่เป็นแบบ Adjoining Room คือ หอ้งพักที่มปีระตูเชื่อมตอ่ภายใน สามารถ

เปิดถึงกันได้ 

(7) หอ้งพักที่เป็นแบบ Connecting Room หมายถึง ห้องที่มปีระตูเชื่อมตอ่ภายใน 

สามารถเปิดถึงกันได้ 

(8)  หอ้งพักที่เป็นแบบ Suite Room หมายถงึหอ้งพัก ที่มสี่วนของห้องนั่งเล่นอยู่ด้วย 

 
 

ภาพที่ 1.6  แสดงประเภทของห้องพักในโรงแรม 
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4.5  ธุรกิจขนส่ง 

ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  ซึ่งจะมีพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497  เข้ามา

เกี่ยวข้อง ธุรกิจนี้เป็นการล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของ  ซึ่งธุรกิจนี้มีความส าคัญ

กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ  ตามที่ต้องการ  ดังนัน้การคมนาคมขนส่งจงึมบีทบาทเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสามารถ

เดินทางได้ 3 เส้นทางคือ 

1.  ทางบก    การขนสง่โดยใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์  แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 

1.1  รถยนต์โดยสารธารณะ เชน่ รถประจ าทาง  รถแท็กซี่ 

  1.2  รถยนต์บริการ เชน่ รถเช่า  รถทัวร์เช่าเหมา  รถรับส่งที่สนามบิน 

 2. ทางอากาศ  การเดินทางโดยใช้เครื่องบิน  เริ่มหลังสงคามโลกครั้งที่ 2   เมื่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้น  ในปี ค.ศ. 1197 ได้ก าหนด Star  Alliance 

เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อ14 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 

โดยมีสายการบินก่อตั้ง 5 สายการบินคือ แอร์แคนาดา ลุฟต์ฮันซา ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ 

สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม และการบินไทย ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจ านวน 28 สาย

การบิน มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟรังค์ฟูร์ทอัมไมน์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน

ทั้งหมดที่รว่มด้วยจะมีความรว่มมอืกันดังนี้ 

1.  ผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่องจะได้รับความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้บัตร

โดยสารใบเดียวตลอดเส้นทางได้ 

2.  สามารถน าแต้มสะสมที่ได้จากสายการบินในเครือข่ายไปสะสมหรือใช้แตม้

กับรายการสะสมแตม้ของสายการบินอื่นๆในเครือขา่ยได้ 

3.  ผู้ใช้บริการในช้ันธุรกิจและช้ันหนึ่งของสายการบินในเครือข่ายสามารถใช้

บริการหอ้งรับรองของสายการบินอื่นๆในเครือขา่ยได้ 

4.  มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศรว่มกัน 

3.  ทางน้ า   การขนส่งทางน้ าในปัจจุบันได้รับความนยิมนอ้ยลง   การเดินทางทางน้ า

ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแบบเรือส าราญ 

   

4.6  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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เป็นธุรกิจที่สร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยว  

เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์   เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางก็ต้ องการการแวะ

รับประทานอาหาร  ซึ่งธุรกิจอาหารสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

4.6.1  อาหารไทย  ในประเทศไทยมีการแบ่งอาหารไทยประเภทต่างๆ  ตามภูมิภาคใน

ไทยดังนี ้

(1)  อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  มีรสชาติเด่นคือ ความเค็มจาก

น้ าปลาร้า รสเผ็ดจากพริกสดและแห้ง อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีลักษณะแห้ง ข้น มีน้ าแบบ

ขลุกขลิก และไม่นิยมใส่กะทิ มีปลาร้าเป็นส่วนผสมหลักในเกือบทุกเมนู นิยมทานคู่กับข้าว

เหนียวนึ่งและผักพืน้บ้านที่มตีามฤดูกาล 

(2)  อาหารภาคเหนือ   เป็นอาหารที่มีรสชาติแบบกลางๆ มีรสเค็มน าเล็กน้อย 

รสเปรี้ยวและหวานมีน้อยมากหรือแทบจะไม่นิยมเลย ซึ่งอาหารภาคเหนือ จะเป็นอาหารที่

สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือได้เป็นอย่างด ี 

(3)  อาหารภาคใต้  เป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน มีรสเค็ม เปรีย้ว แตจ่ะไม่นิยม

รสหวาน ส่วนในเรื่องสีของอาหารนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองจากขมิ้น รสเค็มนั้นก็จะได้จาก

กะปิ เกลือ และเนื่องจากอาหารภาคใต้มีรสชาติที่จัดจา้น จึงนิยมรับประทานคู่กับผักเคียงหรอื

ผักเหนาะเพื่อช่วยลดความเผ็ดรอ้นของอาหาร (ที่มา: เพ็ชรสัง . Com) 

(4) อาหารภาคกลาง  เป็นอาหารที่มีความหลากหลายทางด้านรสชาติ และมีการใช้

กะทิและเครื่องแกงมากที่สุด โดยการน ามาท าเป็นแกงต่างๆ และยังรับประทานแนมกับอาหาร

อื่นๆ ด้วย  ที่มา: เพ็ชรสังข.์คอม  

 4.6.2   อาหารนานาชาติ  เป็นอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณะของแต่ละประเทศ  ซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะนิยมรับประทานหากเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนั้นๆ  เช่น อาหารจีน  

อาหารญี่ปุ่น  อาหาร 
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สรุปท้ายบท 

 

 จากที่ได้กล่าวไว้ในบทนี้  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจน า

เที่ยวถือได้ว่ามีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก  เพราะนักท่องเที่ยวมีการเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึ้นจากการส ารวจและท าสถิติการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักท่องเที่ยวที่

หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท าขึน้ทุกๆ ปี  เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับธุรกิจ

หรือหน่วยงานที่ต้องการสืบค้นข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของตนเองได้   

และจากสถิติที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยพบว่าประเทศไทยได้มีการ

ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย  อาทิเช่น

ธุรกิจน าเที่ยวซึ่งจะเห็นจากการเปิดด าเนินการธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายมีถึง 8,593  บริษัท 

ซึ่งเกิดจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นทุกๆ  ท าให้ธุรกิจน าเที่ยวมี

การขยายตัวมากขึ้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวได้มี

ตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น  รวมถึงประเทศไทยมีสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวได้   

 นอกจากนี้ในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศออกเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น 

รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะมีการออกเดินทางมากขึน้  ท าให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ของโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจึงต้องมีการปรับตัวในอนาคตเพื่อให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกและปัจจัยต่างๆที่เป็นผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1.  จงอธิบายความหมายของค าว่า “อุตสาหรรมท่องเที่ยว”  มาพอสังเขป 

2.  จงอธิบายความส าคัญของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”ต่อประเทศไทย 

3.  จงอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจน าเที่ยว 

4.  จงอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจโรงแรม 

5. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจต่างๆ กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 
 

เรื่อง ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท       (4 ชั่วโมง) 

 1.  ความหมายของการจัดสัมมนา 

 2.  ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดสัมมนา 

 3.   ประเภทของการจัดสัมมนา 

 4.   วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา 

 5.   ประโยชน์ของการจัดสัมมนา 

 6.   ความแตกต่างระหว่างการประชุมกับการจัดสัมมนา 

 7.   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสัมมนากับธุรกิจน าเที่ยว 

 8.   สรุปท้ายบท 

 9.   ค าถามท้ายบท 

 10.  เอกสารอ้างองิ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ความหมายของการจัดสัมมนา   

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความส าคัญ

ของการจัดสัมมนา 

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการจัดสัมมนาในปัจจุบัน 

4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  และประโยชน์ของการ

จัดสัมมนา 
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5.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการประชุมกับการจัดสัมมนา 

6.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสัมมนากับธุรกิจน าเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและความ

เป็นมา 

ของการจัดสัมมนาได้ 

2.    เกิดความเข้าใจและสามารถอธิยายเกีย่วกบัวัตถปุระสงค์และประโยชน์ของการจัด

สัมมนาได ้

3.    เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายประเภทการจัดงานสัมมนาในปัจจุบันได้ 

4.    เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการประชุมกับการจัดสัมมนา 

5.    เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสัมมนากับธุรกิจน าเที่ยว 

6.    สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ หลังจากเรียนจบบทที่ 2 แล้ว 

 

วธิีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.   อาจารย์ผู้สอนจะท าการบรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point  ประจ าบท 

 2.   อาจารย์ผู้สอนจะแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ  แล้วให้นักศึกษาท าการ

อภปิรายสิ่งที่ได้เรยีนโดยนักศกึษาแตล่ะกลุ่มสง่ตัวแทนออกมาอภิปรายและตอบค าถามเพื่อนๆ 

ในห้องเรยีน 

 3.   อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาผลัดการตั้งค าถามและตอบค าถามกันในหอ้งเกี่ยวกับ

หัวข้อที่เรียนผ่านมาในบทที่ 2  โดยใหท้ าการรตอบแบบปากเปล่า 

 4.   ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบททุกครั้งที่เรยีนจบบท 
 

สื่อท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

 1.  แผนบริหารประจ าบทที่ 2 

 2.  เอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 2 

3.  Prower  Point  ประจ าบทที่ 2 

 4.  Internet  ส าหรับการค้นหาข้อมูลประกอบการสอน 
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การวัดผลการจดัการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษากับการท างานเป็นกลุ่ม(การตรงต่อเวลา  ความ

รับผิดชอบ  ความีระเบียบวินัย  ความใฝรู่้  ความสามัคคี) 

 2.  ประเมินผลจากการออกมาพูดหน้าช้ันเรียนของนักศึกษา เกี่ยวกับความเข้าใจใน

หัวข้อที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง (รูปแบบการน าเสนอผลงาน  เล่มรายงานหรือชิน้งาน) 

 3.  ตรวจค าตอบที่นักศกึษาตอบจากค าถามท้ายบท 
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บทที่  2 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา 

ความน า 

 บทนี้จะกล่าวถึงควารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสัมมนา  ซึ่งการสัมมนาถือเป็นการ

ประชุมกลุ่มประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้เข้าร่วมในการประชุมจ านวนมากโดยทั่วไปผู้ที่จะเข้า

สัมมนาจะต้องเป็นผูท้ี่ม ีความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จัดสัมมนานั้นๆ โดยมาเข้าร่วม

ประชุมเพื่อศึกษาปัญหา วิเคราะห์ สรุป และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันตามหลักการของ

ประชาธิปไตย ซึ่งการจัดสัมมนาส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้   และ

เปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ตนเองได้รับ

มอบหมาย 

1.  ความหมายของการสัมมนา 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์    (2547 :  269)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  “สัมมนา” เป็นศัพท์

บัญญัติทางวิชาการ (Technical Term)  ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาได้บัญญัติ

ขึ้นเพื่อใช้แทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  “Seminar”  มาจากค าสมาสระหว่างค าว่า  ส (ร่วม) + มน

(ใจ)  แปลตามรูปศัพท์วา่ร่วมใจ  ซึ่งเป็นค าศัพท์บัญญัติที่มลีักษณะดีมากคือมเีสียงไพเราะ  น่า

ฟังและมีลักษณะใกล้เคียงกับศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ  มากทั้งด้านเสียงและความหมาย  จึง

ท าให้ค าวา่  “สัมมนา”  เป็นค าที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจอย่างแพร่หลาย   

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน   (2530  :  809-810)  ได้อธิบายความหมายของ

การสัมมนาว่า  หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตาม

หรอืไม่ก็ได้ 
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หนั งสือสารานุ กรม  The  New  Encyclo  paedia  Britannica    (1985  :  49)  ได้ ให้

ความหมายการสัมมนา หมายถึง การประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ระหว่างนักศึกษา

ระดับสูง  เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนผลที่ได้  จากการศึกษาค้นคว้า  โดยมร

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูค้อยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

พฤฒิพงศ์  เล็กศริิรัตน์    (ม.ป.ป.  : 5)  ได้กล่าวสรุปความหมายของการสัมมนา แบ่ง

ออกเป็น  2  นัยส าคัญ  คอื  (ที่มา : https://sites.google.com/site/karsammna/ สืบค้นเมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2557) 

 

นัยส าคัญที่ 1  หมายถึง  การที่คณะบุคคลซึ่งมีความสนใจร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

มาร่วมประชุมปรึกษาหารอืแลกเปลี่ยนทัศนะ  และความรูซ้ึ่งกันและกัน  เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

นัยส าคัญที่ 2 หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนซึ่งจัดเป็นกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่ม  

ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นนักศึกษาที่ เรียนในระดับสูง  มาร่วมปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยน

ทัศนะและความรู้ซึ่งกันและกันโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยควบคุมดูแลและให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือ 

 จากนิยามความหมายของ“การสัมมนา”ในภาพรวมที่กล่าวมาพอสรุปความหมายได้ว่า 

“สัมมนา”หมายถึง การจัดประชุมตามวัตถุประสงค์และหัวข้อที่ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อมุ่งหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาจะเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่จัดสัมมนา 

โดยการจัดให้มีการอภิปรายอย่างเสรีและช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุปผลและเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ันๆ 

2.  ความเป็นมาและความส าคัญของการจดัสัมมนา 

 2.1  ความเป็นมาของการจัดสัมมนา 

การจัดสัมมนาเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนของสถานบันนักบวชใน

ศาสนาคริสต์ในสมัยศตวรรษที่ 17โดยค าว่า “Seminar”มาจากค าว่า “Seminarian”  ซึ่งมี

ความหมายว่า Seed-bed ตามความหมายของ Seminar  โดยสถาบันนักบวชในศาสนาคริสน์

ท าหน้าที่ผลิตครูสอนศาสนา โดยใช้การสอนที่มีรูปแบบการสอนที่มีลักษณะการให้อิสระแก่

ผู้เรียนด้านการคิดค้นคว้าด้วยตัวเองต่อมา Seminar ได้กลายเป็นชื่อของวิธีสอนอย่างหนึ่งที่

มีลัษณะการสอนในลักษณะแตกต่างจากการสอนแบบอื่นๆ คือ การสอนให้ยอมรับความจริงที่



7 
 

 

เกิดขึ้น และให้อิสระแก่ผู้เรียน  ทางด้านได้คิด และให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น  

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Seminar เกิดขึ้นในเยอรมันที่ University of Halle (ตั้งขึ้น

เมื่อ ค.ศ. 1694) ต่อมาในศตวรรษที่ 18 ค.ศ. 1869 Charles Kendal Adam ซึ่งเป็นศาสตราจารย์

หัวหน้าแผนกวิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่ University of Michigan (สหรัฐอเมริกา) ได้รับการศึกษา

ระดับสูงจากเยอรมัน ก็ได้ทดลองใช้วิธีการสัมมนา กับนักศึกษาของตนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน

นั่นเอง และก็ได้แพร่หลายไปทั่ว โดยเฉพาะจุดแห่งการขยายตัวอยู่ที่มหาวิทยาลัย John Hopkins 

ในปี 1875 ผู้ที่ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นกล่าวว่า ได้เล็งเห็นลักษณะและบรรยากาศของ

การสัมมนาที่มีอยู่ทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน ท าให้ปัจจุบันได้มการ

น าเอาวิธีเรียนการสอนในรูปแบบการจัดสัมมนาพัฒนาการปรับใช้กับการเรียนการสอนในวิชา

ต่างๆ ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ในส่วนของการจัดสัมมนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดมาจากธุรกิจการจัดประชุม 

ซึ่งประเทศไทยมีธุรกิจการจัดประชุมครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฎชัดเจนมีเพียง

การบันทึกว่าในปี พ.ศ. 2508 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับความอนุเคราะห์ด้าน

งบประมาณจากรัฐบาล  ให้สมาคมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของสหพันธุ์สุขภาพจิต โดยมีหัวข้อ

ในการประชุม คอื “ Family  Life  and  Value  System”  สถานที่ในการจัด คอื ศาลาสันตธิรรม 

ซึ่งปัจจุบันคือส านักงานองค์การสหประชาชาติ  โดยมีผู้เข้าร่วมในประชุมจาก 60  ประเทศทั่ว

โลกจ านวน 200 กว่าคน   ปัจจุบันธุรกิจการจัดประชุมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับ

การยอมรับและมกีารพัฒนาให้เป็นสากลและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  

ในปัจจุบันการจัดประชุมสัมมนากลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  โดยธุรกิจการจัดประชุมสัมมนามีชื่อเรียกที่นักท่องเที่ยวเข้าใจคือ

ธุรกิจ MICE  โดยธุรกิจนี้เป็นการรวมกันของธุรกิจการจัดประชุม (Meeting)  การท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล (Incentive Travel)การจัดประชุมระดับนานาชาติ (Convention) และการแสดงสินค้า

และนิทรรศการนานาชาติ (Exibition)เข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน (การจัดการ

ธุรกิจการจัดประชุม หนว่ยที่ 1-7.2546.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2546 V1. )  

ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่คอยให้การดูแลสนับสนุนการท าธุรกิจนี้คือ ส านักงานส่งเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Thailand  Convention  and Exhibition  

Bureac (TCEB)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความแตกต่างของจุดหมายปลายทางเชิงธุรกิจ

มากกว่าของประเทศอื่นๆ เพราะเป็นประเทศที่มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมหลากหลายรูปแบบ

ที่สามารถเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายด้านการคมนาคมและโครงสร้างสาธารณูปโภค สามารถ
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สร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ และสามารถตอบโจทย์

นักท่องเที่ยวที่การเดินมาเพื่องานธุรกิจและสามารถพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้   

 

2.2  ความส าคัญของการจัดสัมมนา 

การจัดสัมมนาขึ้นในแต่ละครั้งองค์กรหรอืผู้จัดต้องมีกระบวนการด าเนินงานและ

การวางแผนก่อนการจัดสัมมนามาเป็นอย่างดี  ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาส่วนใหญ่ต้องการให้

เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสียหรือ

ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้งประชุมสัมมนา  ดังนั้นการจัดสัมมนามีความส าคัญดังนี้ 

1.  การจัดประชุมสัมมาขึ้นเพื่อเป็นความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่

จะต้องท าข้อตกลงหรือท าความเข้าใจกันได้ในเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสื่อสาร

มากจนเกินไป 

2.   การจัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะท าใหเ้กิดการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

3.  การจัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนเราได้มาพบปะพูดคุย

กันโดยตรง เพื่อจะได้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็นและความรู้ในด้านต่าง ๆ 

4.  การจัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้เข้าร่วม

สัมมนาที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกัน  และเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญญาที่

ก าลังเกิดขึน้ 

5.  การจัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการช่วยฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ท างานและการท างานร่วมกันแบบเป็นทีม และหาเทคนิคในการท างานร่วมกันของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในงานที่ท า 

6.  การจัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารซึ่งกันและกันในหนว่ยงาน  องค์กร  หรอืผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ 
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3.  ประเภทของการจดัประชุมสัมมนา 

 ในการจัดประชุมนัมมนาในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้ 

 1.  ประเภทการจัดประชุมสัมมนาระดับองค์กร(Meeting)ซึ่งถือว่าเป็นการจัด

ประชุมสัมมนาให้กับบุคคลภายในองค์กร  ซึ่งอาจจะสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ  ได้ 2 

ประเภท  ได้แก่ 

  1.1  ประเภทการจัดประชุมกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน(Association Meeting) 

เป็นการจัดประชุมสัมมนาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน  หรือท าหน้าที่เหมือนกัน  อยู่

ภายในองค์กรเดียวกัน  ซึ่งจะมีการจัดประชุมสัมมนาประเภทนี้นิยมจัด 4-5 วัน  โดยทั่วไปจะมี

การจัดสัมมนากลุ่มย่อยและการจัดนิทรรศการขนาดเล็กด้วย ใช้เวลาในการเตรียมงานอย่าง

น้อย 1 ปีซึ่งการจัดประชุมสัมนาประเภทนี้ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1.1  ประเภทการจัดประชุมของสมาคมระดับนานาชาติ ( International  

Association  Meetings)เป็นรูปแบบของการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่มีสมาคมในทุกภาค

ส่วนเข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน  

และจะต้องมีการจัดประชุมเป็นประจ า (รายปี  2 ปี  เป็นต้น)และจะต้องเป็นการจัด

ประชุมสัมมนาที่มีการหมุนเวียนการจัดประชุมใน 3ประเทศเป็นอย่างน้อย  ถ้าหากจัด

ประชุมสัมมนาเพียงครั้งเดียวไม่จัดว่าเป็นการจัดประชุมประเภท International  Association  

Meetings  

 

ตัวอย่าง การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three - APT) ครั้งที่ 20 

จัดขึน้  ณ กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้เขา้ร่วมการประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 

และสาธารณรัฐเกาหลี ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือใน

กรอบอาเซียนบวกสาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ที่เป็นข้อหว่งกังวลร่วมกัน 
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ภาพที่ 2.1 การจัดสัมมนาประเภท International  Association  Meetings 

ที่มา : กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ 

:http://www.mfa.go.th/asean/th/news/5230/83900/A1-(ASEAN-Plus-Three---A.html 

สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2561 

1.1.2  ประเภทการจัดประชุมของสมาคมภายในประเทศ (Domestic 

Association  Meetings)เป็นรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติที่มีสมาคมในทุกภาคส่วน

เข้าร่วมซึ่งจะเน้นสมาคมภาครัฐ หรอืภาคเอกชนที่อยู่ภายในประเทศเข้าร่วมประชุมสัมมนา  ใน

การจัดประชุมสัมมนาประเภทนี้จะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน และจะต้องมีการจัด

ประชุมเป็นประจ า   

  1.2 ประเภทการจัดประชุมระดับบริษัท (Corporate Meeting)เป็นการประชุม

ของกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรเดียวกันหรือเครือเดียวกัน ซึ่งอาจจะมาจากประเทศเดียวกัน 

ภูมิภาคเดียวกัน หรือหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยใช้เวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า 

Association  Meeting  โดยใช้เวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า 1 ปี และมีขนาดงานเล็กกว่า 

Association Meetingลักษณะการจัดงานจะจัดขึ้นเฉพาะภายในองค์กรหรือบริษัทก็ได้  หรือจะ

เลือกจัดนอกองค์กรหรอืบริษัทก็ได้   

2.  การจัดประชุมสัมมนาประเภทองค์กรนานาชาติ (Convention)เป็นการจัด

ประชุมสัมมนาในลักษณะการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีสาขาอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ในการจัดการประชุมสัมมนารูปแบบนี้มักจะมีการเตรียมงานไม่น้อยกว่า 2 ปี   

และการจัดประชุมสัมมนาประเภทนีม้ักจะมีจ านวนคนมากมาย และจ านวนคนเหล่านีไ้ด้ถูกระบุ

ชื่อใหเ้ข้ารับฟังการประชุมสัมมนา  โดยที่ไม่ได้มบีุคคลภายนอกมาร่วม  การจัดประชุมลักษณะ

นี ้พบเห็นได้บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม รับฟังนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  ประชุม

สามัญประจ าปีขององค์กร  ประชุมแจ้งผลการด าเนินการและพบปะลูกค้าขององค์กร  ประชุม

ส าหรับการสังสรรคส์่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสมนาคุณลูกค้า เป็นต้น 

การประชุมแบบคอนเวนช่ัน (Convention) เป็นกาประชุมใหญ่ที่มีการจัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ   

http://www.mfa.go.th/asean/th/news/5230/83900/A1-(ASEAN-Plus-Three---A.html
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1)  การจัดประชุมให้สมาชิกจ านวนมาก โดยเรื่องหรือเนื้อหาสาระที่จัดมีลักษณะ

กว้างขวาง และประกอบด้วย หัวข้อเรื่องย่อยๆ แตกแขนงไปหลายสาขา ผู้เข้าฟังเลือกฟังได้

ตามความสนใจ อาจใชเ้วลาในการจัดประชมโดยประมาณ 2 – 7 วัน 

2)  การประชุมของผู้แทนที่เป็นทางการจากหน่วยงานในองค์การใหญ่ๆ อาจจะเป็น

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือในระดับชาติ เรื่องที่ประชุมจะเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติหรอื

การแลกเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องใดๆ 

 

ทั้งนี้การจัดประชุมสัมมนาประเภท Convention อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่

ภูมิภาคของประเทศนั้นๆ  เช่น  การจัดประชุมแบบ Convention เป็นชื่อเรียกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (USA)  การจัดประชุมแบบ Congreess เป็นชื่อเรียกของประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรป (EU)  และการจัดประชุมแบบ Conference เป็นการเรียกชื่อของประเทศในกลุ่มเอเชีย  เป็นต้น 
 

 

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัมมนา 

 การจัดสัมมนาแต่ละครั้งต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่จัด  ซึ่งผู้จัดสัมมนาจะต้องมี

การวางแผนในการจัดกการประชุมสัมมนา  รวมไปถึงการก าหนดวัตถุประสงค์และการ

ด าเนินการจัดเพื่อผลที่ได้ตรงตามความต้องการของการจัดสัมมนาแต่ละครั้ง  ซึ่งวัตถุประสงค์

ที่จัดสัมมนาอาจมลีักษณะต่างๆ ดังนี้ (รชพร  จันทร์สว่าง. 2546: 18)  

 

ตัวอย่าง 2.1  แสดงการเขียนวัตถุประสงค์ส าหรับการจัดสัมมนา 

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 

การสัมมนาวิชการระดับชาติด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Conference on Sustainable Tourism Management 

“การท่องเที่ยวสเีขียว : เรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตา” 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 27-29  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2555  ณ  โรงแรม Furamaจังหวดัเชียงใหม ่

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา 

1.  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ  ผูป้ระกอบการและนักศึกษา

ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทย จนี  ลาว  ไต้หวัน  เกาหลีใต้  และอินโดนีเซีย 
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2.  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างมพีลวัต 

(dynamic) 

3.  เพื่อให้เกิดเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานและบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ 

4.  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง  

ได้มปีระสบการณแ์ละเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  จนสามารถน าองค์ความรูท้ี่ได้รับจา

การสัมมนาไปปรับใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2555  เข้าถึงได้จาก 

https://www.mju.ac.th/mju_adminmanagement/t_newspost/18394.pdf  สืบค้นเมื่อ 8/2/2018 

ตัวอย่าง 2.2  แสดงการเขียนวัตถุประสงค์ส าหรับการจัดสัมมนา 

 

“โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง“การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ..รมิแม่กลอง”ภายใต้การ

วิจัยพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ าและ

สิ่งแวดล้อมแม่น้ าแม่กลอง “Information Development for Waterfront 

Architecture and Environment on Mae Klong River for Eco-Tourism”  

ภายใต้โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศกึษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

 

1. เพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อเผยแพร่ให้ผูส้นใจได้น าสารสนเทศเหล่านีไ้ปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มุง่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรมของชนชาติไทยไม่ให้สูญหาย 

3. เพื่อน าเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมรมิน้ าและสิ่งแวดล้อมรมิแม่น้ าแม่กลองและคลอง

ย่อยซึ่งแสดงวถิีไทยริมน้ าและบรรยากาศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

4. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของพืน้ที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรูร้่วมกันในด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมรมิน้ า ตลอดจนการท่องเที่ยว 

https://www.mju.ac.th/mju_adminmanagement/t_newspost/18394.pdf
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หนว่ยงานบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีด้านวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2556เข้าถึง

ได้www.uni.net.th/docfiles/2013101406.pdสืบค้นเมื่อ 8/2/2018 

 

 

ตัวอย่าง 2.3  แสดงการเขียนวัตถุประสงค์ส าหรับการจัดสัมมนา 

 

โครงการสัมมนา 

“ชวนวัยรุ่นไทย  เที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า” 

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา 

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ท่องเที่ยวอย่างมีจิตส านึก สร้างสรรค์ดว้ยกัน เข้าใจและด้วย

หัวใจ 

 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักชาติและรู้รักสามัคคี 

 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรูป้ระวัติและวัฒนธรรมของไทย 

 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง 

 

 
 

ที่มา : นายเจษฎา  ขวัญเมอืงและคณะ โครงการสัมมนา “ชวนวัยรุ่นไทย เที่ยวอย่างรู้คุณค่า”, 2559 

เข้าถึงได้   https://tourismatbuu.wordpress.com/ 

สืบค้นเมื่อ 2  สิงหาคม  2561 

 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างตน้  สามารถสรุปได้วา่ในการจัดสัมมนาการตัง้วัตถุประสงค์

ส าหรับการจัดงานสัมมนาดังนี้ 

1.  เพื่อประกาศนโยบาย  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ขององค์กร  หนว่ยงานตา่งๆ 

2.  เพื่อเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างบุคคลที่ท างานร่วมกัน 

http://www.uni.net.th/docfiles/2013101406.pd%20%20สืบค้น
https://tourismatbuu.wordpress.com/
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3.  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารซึ่งกันและกัน 

4.  เพื่อเป็นการตัดสินใจร่วมกันของบุคคลที่ท างานรว่มกัน 

5.  เพื่อค้นหาค าตอบและวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

6.  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเติมเต็มความรู้   ความสามารถและทักษะ

ประสบการณท์างดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

7.  เพื่อเป็นการพบปะกับผู้อื่นในวงการเดียวกันหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคคลที่ท างานเหมอืนกัน 

8.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า  หรืองานที่รับผิดชอบ

เหมอืนกันของผูเ้ข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 

9.  เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

10. เพื่อเป็นการแนะน าสินค้า  ผลติภัณฑ์ หรอืแนวทางใหม่ๆ  ของนักวิชาการ 

 11.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้มจีติส านึก ความคิดสรา้งสรรคเ์ข้าใจผูอ้ื่นได้มากขึ้น 
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5.  ประโยชนใ์นการจัดสัมมนา 

 การจัดสัมมนาเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการจัดแต่ละ

ครั้ง    ซึ่งการจัดสัมมนามีประโยชน์ ซึ่งการเขียนประโยขน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาควรที่จะ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  ดังตัวอย่างที่ 2.4-2.6 

ตัวอย่าง 2.4  แสดงการเขียนประโยชน์จาการจัดสัมมนา 

“โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง“การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ..รมิแม่กลอง”ภายใต้การ

วิจัยพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนเิวศสถาปัตยกรรมริมน  ้าและ

สิ่งแวดล้อมแม่น  ้าแม่กลอง “Information Development for Waterfront 

Architecture and Environment on Mae Klong River for Eco-Tourism” ภายใต้

โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศกึษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูท้ี่สนใจ ตลอดจนเผยแพรใ่ห้เกิด

แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบค้นข้อมูล และท าการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

งานสถาปัตยกรรมริมน้ าและสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สมควร

รักษาสืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งตราบกาลนานทั งใน

รูปแบบ CD และบนอินเตอรเ์น็ต 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่รมิน้ า 

3. สร้างเสริมความเข้าใจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนริมน้ า 

4. เผยแพร่และสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม วิถีไทยและประเพณีที่พัฒนามาแต่โบราณ

แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

5. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2556 

เข้าถึงได้www.uni.net.th/docfiles/2013101406.pd  สืนค้นเมื่อ 8/2/2018 

 

 

 

 

 

http://www.uni.net.th/docfiles/2013101406.pd
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ตัวอย่าง 2.5  แสดงการเขียนประโยชน์จาการจัดสัมมนา 

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 

การสัมมนาวิชการระดับชาติด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Conference on Sustainable Tourism Management 

“การท่องเที่ยวสเีขียว : เรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตา” 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 27-29  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2555  ณ  โรงแรม Furamaจังหวดัเชียงใหม ่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา 

 1.  เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ  ผูป้ระกอบการและนักศกึษาด้านการ

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทย จนี  ลาว  ไต้หวัน  เกาหลใีต้  และอินโดนีเซีย 

2.  เกิดการขับเคลื่อนในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เกิดเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานและบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บริการ 

4.  นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง  ได้มี

ประสบการณแ์ละเกิดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ  จนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาการ

สัมมนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติตอ่ไป 

 

 

 

ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555   เข้าถึงได้จาก 

https://www.mju.ac.th/mju_adminmanagement/t_newspost/18394.pdf 

สืบค้นเมื่อ 8/2/2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.mju.ac.th/mju_adminmanagement/t_newspost/18394.pdf
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ตัวอย่าง 2.6  แสดงการเขียนประโยชน์จาการจัดสัมมนา 

 

โครงการสัมมนา 

“ชวนวัยรุ่นไทย  เที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า” 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา 

1. เยาวชนไทยได้รับความรู ้แนวคิด   การท่องเที่ยวในมุมมองใหมท่ี่มคีุณค่ายิ่งขึน้ 

2.  เยาวชนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  แนะน า และน าไปเผยแพร่ตอ่ได้ 

3.  เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและหันมาสนใจวัฒนธรรมของชาติมาก

ยิ่งขึ้น 

ที่มา : นายเจษฎา  ขวัญเมืองและคณะ โครงการสัมมนา “ชวนวัยรุ่นไทย เที่ยวอย่างรู้คุณค่า”, 

2559 เข้าถึงได้  https://tourismatbuu.wordpress.com/       

สืบค้นเมื่อ 2  สงิหาคม  2561 

 

 จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปได้วา่ในการจัดสัมมนาการตั้งประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานสัมมนาดังนี้ 

 1.  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถน าไปปรับใช้ในการ

ท างานและชีวติส่วนตัวได้ 

2.  ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการ

สัมมนา ช่วยท าให้ระบบและวิธีการท างานมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 

3.  การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ได้

บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา ท าให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี 

4.  เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม 

หรอืงานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรูท้างด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผูป้ฏิบัติงานจะไม่รู้สกึล าบากใน

การปรับตัว เพราะได้รับความรูใ้หม่ ๆ ตลอดเวลา 

5.  เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผูป้ฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณา

เลื่อนต าแหนง่ ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมโีอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 

https://tourismatbuu.wordpress.com/
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 7.  เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลใหเ้กิดแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงาม

ใหส้ังคม 

 8.  สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจในการท างาน สามารท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

9.  เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จัก

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะหป์ัญหา สามารถแก้ปัญหาในการท างาน

และเกิดภาวะผู้น า 

10.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งปริมาณและคุณภาพของ

งาน 

11.  ช่วยใหผู้ป้ฎิบัติงานสามารถปรับตัวใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ  ได้ 

12.  ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพต่อองคก์รและประเทศชาติตอ่ไปในอนาคต 

13.  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้างามสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  เข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานขององค์กรมากขึ้น 

14.  ช่วยลดการสิน้เปลืองต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึน้ขององค์กร   

15.  ช่วยพัฒนาศักภาพการท างาน  และสรา้งขวัญก าลังใจที่ดตอ่ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้ 

16.  ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฎิบัติงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดี่ยว

กันตามที่องคก์รต้องการได้ 

17.  ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรรู้กันและเป็นมิตรกันมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

การประสานงานในการท างานรว่มกันของบุคคลากรภายในองค์กรได้ 
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6.  ความแตกต่างระหว่างการจัดประชุมกับการจัดงานสัมมนา 

 ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างระหว่างการจัดประชุมกับการจัดสัมมนา 

 

 การประชุม การสัมมนา 

1.  การประชุมตอ้งมีเอกสารวาระการ

ประชุม 

1.  การสัมมนาไม่ต้องมีเอกสารวาระการ

ประชุม 

2.  การประชุมต้องมีประธานในที่ประชุม

ที่สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานได้

ทันที 

2.  การสัมมนาจะต้องด าเนินการโดย

คณะกรรมการที่มีแต่งตัง้หน้าที่ในการ

ท างานออกเป็นฝ่ายๆ 

3.  การประชุมเมื่อจะประชุมได้ต้องมี

ผูเ้ข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด 

3.  การสัมมนาสามารถจัดสัมมนาได้ถึงแม้

มีผู้เข้าไม่ถึงจ านวนที่ต้องการ 

4.  ผลได้จากการประชุมผูเ้ข้าร่วมต้อง

ปฏิบัติตาม 

4. ผลที่ได้จากการสัมมนาผู้เข้าร่วมจะ

ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ 

5.  การประชุมไม่ตอ้งมีการเขียนโครงการ 5.  การจัดสัมมนาต้องมกีารเขียนโครงการ

ที่ผ่านการอนุมัตใิห้มีการจัดด าเนนิการ 

6.  การประชุมไม่ตอ้งมีวทิยากร 6.  การจัดสัมมนาต้องมวีิทยากร

ผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยแนะแนวทาง 

7.  การจัดประชุมสามารถจัดใหเ้สร็จ

ภายในไม่กี่ช่ัวโมงได้ 

7.  การสัมมนาจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การจัดหลายวัน 

8.  การจัดประชุมอาจไม่จ าเป็นต้องใช้

งบประมาณ 

8.  การสัมมนาจ าเป็นต้องมีงบประมาณใน

การจัดสัมมนา 

9.  การประชุมไม่จ าเป็นต้องมกีาร

ประชาสัมพันธ์แต่ท าเป็นหนังสอืเชญิ

เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

9.  การสัมมนาจ าเป็นต้องท าการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผูเ้ข้าร่วมและยังตอ้ง

ท าหนังสือเชิญไปยังผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ

การสัมมนาเพื่อให้เข้าร่วม 

10.  ผูเ้ข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถ

ตัดสินใจได้ 

10.  ผูเ้ข้าร่วมเป็นกลุ่มบุคคลที่มคีวามรู้

และความสนใจในหัวข้อที่จัดสัมมนาได้ 
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7.  ความสัมพันธ์ระหว่างการจดัสัมมนากับธุรกิจบริการต่างๆ ในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกิดขึ้นเพื่อให้อ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ   นอกจากนี้ธุรกิจบริการบาง

ประเภทยังท าหน้าที่ในการให้บริการการวางแผนการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่องค์กรต่าง ๆ อีกด้วย เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับ

งาน Event  เป็นต้น  โดยธุรกิจที่กล่าวมาข้างตน้จะจะท าหนา้ที่เกี่ยวกับสัมมนาดังตอ่ไปนี้ 

1.  บริษัทน าเที่ยวเป็นผู้ด าเนินการจัดสัมมนาให้นักท่องเที่ยวแบบครบวงจร  นั่นก็คือ

บริษัทน าเที่ยวจะด าเนินการจัดสัมมนากึ่งท่องเที่ยว  โดยมีการเพิ่มเตมิกิจกรรมต่างๆเข้าไปเป็น

รูปแบบการอบรมมากขึ้น  ซึ่งจะมีลักษณะสัมมนาในรูปแบบการท า Work Shop ประกอบการ

บรรยาย  เป็น Walk Rally และ Team Building  ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ใน

รูปแบบของขบวนการกลุ่มที่สามารถละลายพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร  

2.  บริษัทน าเที่ยวดูแลแผนการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา ซึ่ง

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักคือการเข้าร่วมงานสัมมนาแต่ต้องการท่องเที่ยวด้วย  

ดังนั้นบริษัทน าเที่ยวจะมีการวางแผนการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้างานสัมมนาได้ 

ซึ่งบริษัทน าเที่ยวก็จะต้องด าเนินการท าแผนการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวออกเป็น 2  แผน 

ดังนี้ 

2.1  การท าโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวก่อนได้ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้า

ร่วมสัมมนา หรอืการศกึษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ 

2.2  การท าโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงาน

สัมมนาหรอืศกึษาดูงานเสร็จแลว้  และตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

3.  บริษัทน าเที่ยวเป็นตัวกลางในการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น การจอง

ห้องพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องใช้พักเมื่อเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา   การจองรถยนต์

ส าหรับมารับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา  การจองตั๋วเครื่องบินส าหรับการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมมนา  เป็นต้น 

4.  บริษัท Event  ท าหนา้ที่ในการออกแบบรูปแบบการจัดสัมมนาตามความต้องการของ

ผูจ้ัดงานสัมมนา 

5.  โรงแรม ท าหน้ที่จัดหาห้องสัมมนาการจัดงานสัมมนาในรูปแบบต่างๆให้กับผู้จัดงาน

เพื่อรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา  รวมทั้งจัดหาหอ้งพักส าหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เป็นต้น 
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สรุปท้ายบท 

 

 การจัดสัมมนาคือ การประชุมกลุ่มบุคคลที่มคีวามรูใ้นเรื่องเดียวกัน  มีสายงานเดียวกัน 

มีท าธุรกิจประเภทเดียวกัน หรอืธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน มาท าการประชุมหารอืกันเพื่อหาแนวทาง

ใหม่เกี่ยวธุรกิจ  หรอืงานที่รับผดิชอบ เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้และพัฒนา

ธุรกิจหรืองานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น  โดยการจัดสัมมนาจะมีหัวข้อ  วัตถุประสงค์ และสิ่งที่จะได้

จากการจัดสัมมนา    

 นอกจากนี้การจัดสัมมนายังช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการ

สัมมนา สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้   อีกทั้งการสัมมนายังช่วย

เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคคลที่ท างานร่วมกัน  ช่วยให้ผู้ท างานในสายงานเดี่ยวกันได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันค้นหาค าตอบและวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางในการ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถและทักษะ

ประสบการณท์างดา้นวิชาการและวิชาชีพนอกจากนี้ยังเป็นการพบปะกับผูอ้ื่นในวงการเดียวกัน

หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่ท างานเหมือนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เกี่ยวกับสินค้า  หรืองานที่รับผิดชอบเหมือนกันของผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา การจัดสัมมนา

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องมีองกรค์ตา่งๆเข้ามาเกี่ยวข้องหลักๆ 4 กลุ่ม คือ   

กลุ่มที่ 1  องค์กรเจ้าภาพผู้จัดสัมมนา (Host  Organizer)  เช่น  สมาคมต่างๆ  องค์กร

ภาคธุรกิจ  หนว่ยงานภาครัฐ   สถาบันการศึกษาเป็นต้น 

 กลุ่มที่ 2  องค์กรหรอืหนว่ยงานผู้ใหบ้ริการด้านต่างๆ  ในการจัดสัมมนา  เช่น  สถานที่

จัดประชุม  โรงแรม  บริษัทน าเที่ยว  สายการบิน  บริษัทขนส่ง และผู้ให้บริการสนับสนุนอื่นๆ 

เป็นต้น 

 กลุ่มที่ 3  องค์กรหรือหน่วยงานผู้รับเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

สัมมนา เช่นผู้จัดการประชุมอาชีพ  บริษัทจัดประชุมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ผู้จัดงาน

นิทรรศการมอือาชีพ เป็นต้น 

 กลุ่มที่ 4  องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม เช่น องค์กรระหว่างประเทศ  

องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศ  สมาคมวิชาชีพด้านการจัดประชุม เป็นต้น 
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ค าถามทา้ยบท 

 

1.  จงอธิบาย ค าว่า “สัมมนา”  หมายถึงอะไร 

2.  จงอธิบายถึงความส าคัญของการจัดงานสัมมนา 

3.  จงอธิบายความแตกต่างประเภทของการจัดสัมมนาแบบ Meeting  กับแบบ Convention 

4. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการจัดสัมนาแบบConvent ion  ที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย  

    มาอย่างน้อย 2 งาน 

5.  จากหัวข้องานสัมมนา "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้นักศกึษาตั้งวัตถุประสงค์ 

     ในการจัดงานสัมมนา 

6.  จากหัวข้องานสัมมนา "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้นักศกึษาตั้งประโยชน์ที่ 

     คาดว่าจะได้จากการจัดงานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว 

7.  ถ้าหากนักศกึษาต้องด าเนินการจัดประชุมและจัดงานสัมมนา  นักศกึษาคิดว่าสิ่งในที่ขาด 

    ไม่ได้  เพราะเหตุใด 

8.  ให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสัมมนากับธุรกิจน าเที่ยว 

9.  ถ้านักศกึษาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา นักศกึษาจะเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยว 

     ประเภทใด เพราะเหตุใด 

10. ถ้าหากนักศกึษาต้องเข้าร่วมงานสัมมนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานสัมมนา 

     คืออะไรบ้าง 
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