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สังคมวิทยาและการทองเที่ยว 
รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

 
สาขาสังคมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว 
 
1. สังคมวิทยาการทองเท่ียวคือ

การศึกษาความสัมพันธทางสังคม 
กลุม องคการ ระบบ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการ
จัดการทองเท่ียว ศึกษาผลกระทบ
การทองเท่ียวทางดาน เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมตอการทองเท่ียว 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการทองเที่ยว
ท้ังภายในและนอกประเทศ 

2. จิตวิทยาและการทองเท่ียวคือ
การศึกษาจิตสํานึก การรับรู การ
เรียนรู แรงจูงใจ พฤติกรรม ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ความตองการดานการ
ทองเท่ียวในกลุม องคการ  ภูมิปญญา
การสรางผลิตภณัฑ การถายทอดภูมิ
ปญญาดานการทองเท่ียว รวมท้ัง
ผลกระทบดานจิตวิทยาท่ีมีตอ
เดินทางและการทองเท่ียวประเภท
ตาง ๆ  
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3. ภูมิศาสตรและการทองเท่ียวศึกษา
องคประกอบดานอากาศ ภูมิประเทศ 
อุณหภูมิ ลม ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ปจจัยทางกายภาพที่มี
บทบาทและผลกระทบตอระบบและ
การทองเท่ียว 

4. รัฐศาสตรและการทองเท่ียว ศึกษา
การทองเท่ียวกับการเมือง เชนการ
จัดการ นโยบาย การวางแผนการ
ทองเท่ียว  บทบาทขององคการและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวท้ังภายในและระหวาง
ประเทศ บทบาทของหนวยงาน
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ภาครัฐบาลกลาง สวนภูมิภาค  สวน
ทองถิ่น การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย หอการคาและหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวทุกระดับ 

5. มานุษยวิทยาและการทองเท่ียวศึกษา
วิวัฒนาการกลุมเชื้อชาติ วฒันธรรม
ของคนเชื้อชาตินั้นท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว รวมท้ังแหลงโบราณคดี 
แหลงประวัติศาสตรท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียว 

6. เศรษฐศาสตรและการทองเท่ียวเสนอ
แนวความคิดการศึกษาสินคาและ
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บริการดานการทองเท่ียว รายได
รายจายของการทองเท่ียว การจาง
งาน ราคา ดุลยภาพดานการ
ทองเท่ียว   

7. กฎหมายและการทองเท่ียวแสดง
แนวความคิดเกี่ยวกับการออก
กฎระเบียบขอหาม กฎหมายที่
เกี่ยวกับการทองเท่ียว หนวยงาน
โดยเฉพาะภาครัฐเปนผูมีอํานาจออก
กฎหมายดังกลาว 

8. การศึกษาและการทองเท่ียว เนน
ประเด็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาใน
โรงเรียน การใหความรู การฝกอบรม 
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การถายทอดความรู การจัดหลักสูตร
การทองเท่ียวในระดับทองถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ 
รวมท้ังบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนท่ีสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเท่ียวทุกประเภท 

9. ประวัติศาสตรและการทองเท่ียว
ศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน
ดานการทองเที่ยวจากประวัติศาสตร
การบอกเลา ตํานานพ้ืนบานและ
เอกสารตาง ๆ  ปจจัยและ
องคประกอบสําคัญประวัติชุมชนท่ีมี
ผลกระทบตอการทองเท่ียว 
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10. สังคมวิทยาศึกษาความสัมพันธทาง
สังคม แนวความคิดและทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดระบบ 
องคการทางสังคม ความไรระเบียบ
ในสังคม ประเด็นทางสังคม 
ตลอดจนผลกระทบของปจจัย
ดังกลาวตอการทองเท่ียวของชุมชน
ในระดับทองถิ่น ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ รวมทั้งชุมชนทุก
ภูมิภาค 

Sociology of Tourism สงัคมวิทยาการ
ทองเท่ียว สาขาสังคมวิทยาเร่ิมศึกษาใน 
ค.ศ.1930 ท่ีเยอรมัน อังกฤษ ศึกษาการ
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ทองเท่ียวเปนวัฒนธรรมที่มนุษยสรางข้ึน 
ดวยการศึกษาขอมูลการเดินทางทองเท่ียว
เนนภาคสนาม 
Sociology of Migration สังคมวิทยาการ
ยายถิ่น ศึกษาการอพยพยายถิ่นของมนุษย
ดานท่ีเปนการเดินทางทองเท่ียวระยะสั้น
ภายในประเทศ กับการอพยพยายถิ่นออกไป
ตางประเทศท่ีเปนการยายถิ่นระยะไกล 
รวมท้ังศึกษาปจจัยดึงและปจจัยผลักท่ีทําให
เกิดการอพยพยายถิ่น 
Sociology of Leisure  สังคมวิทยาการ
พักผอน สาขาสังคมวิทยาดานภาวะ
แวดลอมท่ีเกี่ยวกบัการทองเท่ียว ศึกษา
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นักทองเท่ียวท่ีตองการพักผอนโดยการ
เดินทาง เพ่ือผอนกลายชีวิตท่ีเกิดจากงาน
ประจําในชีวิตปกติ 
Tourism การทองเที่ยว กลุมคนท่ีเดินทาง
จากบานดวยการขนสง กิจการท่ีพัก บริการ
อาหาร และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
บริการสําหรับนักเดินทาง การทองเที่ยว
หมายรวมถึง ประการแรก อุตสาหกรรมโลก
ท้ังหมดดานการเดินทางทองเท่ียว โรงแรม 
การขนสง และองคประกอบที่เกี่ยวของกัน 
รวมท้ังกิจกรรมที่สงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของนักเดินทาง
ทองเท่ียว ปจจุบันการทองเท่ียวมี
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ความหมายใหมเปนคํานิยามท่ีเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจการทองเที่ยว หมายถึงทางดาน
อุตสาหกรรมเปนเปาหมายหลัก ประการที่
สอง แตละชาติเปนองคประกอบดาน
การเมืองหรือเศรษฐกิจดานการขนสง
รวมกับชาติอื่นท่ีทําธุรกิจดานการทองเท่ียว
รวมกัน  เปนรายจายนักทองเท่ียวรวม
รายจายดานการทองเท่ียวแหงชาติ หรือ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนักทองเท่ียวและ
ลําดับความสําคัญของอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียวแหงชาติ  ประการสําคัญเกี่ยวกับ
มลูคาผลิตภัณฑดานการเงินรวมเกี่ยวกับ
การทองเท่ียว มีบทบาทสําคัญในดุลการคา 
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การทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญนํารายไดเขา
ประเทศจากนักทองเท่ียวตางชาติแสดงให
เห็นไดจากอุตสาหกรรมการสงออก การ
ทองเท่ียวเปนการสงออกภาคบริการ 
Touristsนักทองเท่ียว ศึกษานักทองเท่ียว
เปนบุคคลท่ีสําคัญในสาขาสังคมวิทยาการ
ทองเท่ียว โดยศึกษาประเด็นอื่น เชน 
ความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับ
ทองถิ่น ระบบการทองเท่ียว และผลกระทบ
การทองเท่ียว นักทองเท่ียวเนน
ประสบการณจิตวิทยาและกายภาพ รวมท้ัง
ความพึงพอใจ ลักษณะนักทองเท่ียวศึกษา
ไดจากเปาหมายและกจิกรรมท่ีนักทองเท่ียว
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สนใจ นักทองเท่ียวคือผูท่ีเดินทางจากบาน 
บุคคลท่ีเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีก
สถานท่ีหน่ึงเพ่ือการทองเที่ยวไมใชเหตุผล
ดานการทํางาน  คํานิยามของสหประชาชาติ
นักทองเท่ียวหมายถึงบุคคลท่ีพักอยูใน
สถานท่ีหน่ึงมากกวา 1 คืนหรือนอยกวา 1 ป 
ยังหมายรวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
เดินทางดวย  โดยคํานึงถึงแนวความคิดดาน
ดุลการคา กลุมคนดังตอไปนี้คือ บุคลากร
ดานการทหาร นักการทูต ผูอพยพ หรือ
นักเรียน นักศึกษาไมใชกลุมนักทองเท่ียว 
Travel การเดินทาง คําท่ีใชความหมาย
คลายกับการทองเท่ียว  ในทางปฏิบัติการ
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เดินทางและการทองเท่ียวใชแทนกันได การ
เดินทางรวมองคประกอบดานการขนสง 
การเดินทางพักผอน รีสอรท และ
องคประกอบโดยตรงดานนักทองเท่ียวผู
เดินทางดวยยานพาหนะทางอากาศ เรือและ
ทางบก  ไปยังอุทยานแหงชาติ สวนสนุก 
หรือโดยสารดวยยานพาหนะตาง ๆ จาก
สถานท่ีแหงหน่ึงไปยังสถานท่ีแหงหน่ึง 
Wandererนักทองเท่ียวผจญภัย การ
เดินทางทองเที่ยวแบบอนุรักษ เนนแหลง
การทองเท่ียวใหมท่ียังไมเคยมีนักทองเท่ียว
ไปถึงมากอน เปนการเดินทางทองเท่ียวกลุม
ขนาดเล็กท่ีแข็งแรง มีรางกายสมบูรณพรอม
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จะออกเดินทางผานปญหาอุปสรรคความ
ยุงยากตาง ๆ 
Visitorผูมาเย่ียมเยือน แมกซ เวเบอรเห็นวา
การทองเท่ียวเปนปรากฏการณการ
ทองเท่ียวท่ีเกิดจากแรงจูงใจ  ปจจัยท่ี
ผลักดันใหมีการเดินทาง รวมท้ังผลกระทบ
ของแขกผูมาเยี่ยมเยือนท่ีมีผลตอชุมชน
เจาของบาน มักเนนนักทองเท่ียวระหวาง
ชาติ 
Excursionist นักทัศนาจร ผูท่ีเดินทาง
ทองเท่ียวแบบชั่วคราวระยะสั้น จุดมุงหมาย
เพ่ือเดินทางทองเท่ียวสําหรับการพักผอน
หยอนใจในชวงสั้นมากกวาเปาหมายอื่น  
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นักเดินทางทองเท่ียวผูใชเวลานอยกวา 24  
ชั่วโมงท่ีเปาหมายแตละแหง 
Sightseeing การทัศนาจร การเดินทาง
ทองเท่ียวแบบพักผอน เปนประเพณี
วัฒนธรรมและพิธีกรรมอยางหน่ึงท่ีปฏิบัติ
อยูในกลุมนักทองเท่ียว  
Foreign tourist นักทองเท่ียวตางชาติ 
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไกลจากประเทศหน่ึง
ไปอีกประเทศหนึ่ง นักทองเท่ียวผูชอบ
เดินทางผจญภัยไปยังดินแดนท่ีหางไกล 
เนื่องจากเปนนักทองเท่ียวทางไกลจึงตองมี
การวางแผนการทองเท่ียวลวงหนา 
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Guests แขก แนวความคิดของทฤษฎีความ
ขัดแยง เห็นวานักทองเท่ียวเปนแขก ชุมชน
เปนผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวใน
ฐานะเจาบาน คือการแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจแบบหน่ึงเนนแรงจูงใจดานกําไร  
Hosts เจาของบาน ผูอยูในประเทศเจาของ
ชุมชน มีหนาท่ีตอนรับใหความชวยเหลือ 
ใหความรูใหนักทองเท่ียว ตลอดจนจัดหา
เคร่ืองอํานวยความสะดวกบริการ
นักทองเท่ียวผูเปนแขก 
Joiner ผูเดินทางรวม  ผูทองเที่ยวรวมเปน
เจาของบานเดินทางรวมกับแขก
นักทองเท่ียว รวมทํากิจกรรมรวมกัน พัก



 17

รวมกับนักทองเท่ียวเพ่ือทําใหเกิด
ความคุนเคยระหวางผูเดินทางรวมกัน 
Local ชุมชนพ้ืนบานหรือทองถิ่น ชุมชนท่ี
เปนเจาของบาน ทําหนาท่ีเปนผูเสนอ
ผลิตภัณฑสนิคาและบริการใหสําหรับแขกผู
มาเยือน 
Local tourism การทองเท่ียวทองถิ่น การ
จัดการทองเท่ียวภายในทองถิ่นระยะสั้น 
เนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือศึกษาชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น 
Low season ชวงเวลาการทองเท่ียวนอย 
ชวงเวลาตรงขามกับชวงเวลาการทองเท่ียว
สูง ชวงเวลาการทองเท่ียวนอยคือชวงเวลา
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ประมาณเดือน เมษายนถึงเดือนกันยายน
ของแตละป  ชวงเวลาการทองเท่ียวนอยทํา
ใหผูประกอบการทองเท่ียวไดรับผลกระทบ 
ทําใหตองหาอาชีพเสริมอื่น ๆ เพ่ือใหผู
ประกอบอาชีพการทองเท่ียวอยูได 
Mass tourismการทองเที่ยวมวลชน การ
ทองเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ โดยใหบริษัทหรือ
ตัวแทนการทองเท่ียวเลือกรายการทองเท่ียว 
ท่ีพักแรม วิธีการเดินทาง การทองเท่ียวเชิง
พาณิชยสําหรับนักทองเท่ียวจํานวนมาก 
ตัวแทนการทองเท่ียวพยายามควบคุม
พฤติกรรมนักทองเท่ียวใหไดมากท่ีสุด 
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Recreation การพักผอน อุตสาหกรรมการ
พักผอนมีความหลากหลายเห็นไดจาก
คาใชจายของนักทองเท่ียวและประชาชน
ท่ัวไปทางดานการพักผอนนอกบาน 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพักผอนทําใหเกิด
การจางงานจํานวนมากท้ังดานหัตถกรรม 
การขาย และภาคบริการ ปจจุบันประชาชน
สวนใหญมีพฤติกรรมไปพักผอนนอกบาน 
ทําใหมีกิจกรรมการพักผอนหลากหลายให
เหมาะสมกับการพักผอน สรางความสนุก
ตื่นเตนใหกับชีวิต สนุกรวมกันเปน
ครอบครัวและเพื่อน ทํากิจกรรมรวมกัน
และศึกษาสิ่งแวดลอมรอบตัวมากข้ึน 
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PATA Pacific Asia Travel Association
สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชีย 
แป-ซิฟก                 สมาคมท่ีตั้งข้ึนมาท่ีรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ.2494 (ค.ศ.
1951) วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก              
ซึ่งเปนภูมิภาคที่ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ใน 3 
ของโลก 

 
WTCC The World Travel & Council 
สภาการเดินทางและการทองเท่ียวโลก เปน
ท่ีประชุมดานการเดินทางและการทองเท่ียว
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โลกประกอบดวยผูนํา และผูแทนภาคเอกชน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินทางและการ
ทองเท่ียวท่ัวโลก 
WTO   World Tourism Organization 
องคการทองเที่ยวโลก องคการเดินทางและ
ทองเท่ียวระหวางชาติ  ทําหนาท่ี
ประสานงานการประชุมนโยบายการ
ทองเท่ียว นําเสนอแหลงการศึกษาการ
ทองเท่ียวและสถิติการทองเท่ียว มีสมาชิก
ประมาณ 139 ประเทศใน 7 ภูมภิาค มี
สมาชิกประมาณ 350 คนเปนตัวแทนในแต
ละภูมิภาค  
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องคการความรวมมือดานเศรษฐกิจเอเชีย 
แปซิฟก 
 
 
 

 
 
 

 องคการความรวมมือดานเศรษฐกิจ
เอเชีย แปซิฟก APEC  Asia Pacific 
Economic Co-operation คือองคการ
สําหรับการประชุมผูนําระดับสูงในกลุมผูนํา
ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟกในป 
ค.ศ.1989 มีสวนรวมในการสรางขอผูกมัด
เปดกวางใหภูมิภาคนี้มีการคาแบบเสรีดาน
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สินคาและบริการ รวมท้ังการทองเท่ียวและ
เพ่ือความรวมมือดานเศรษฐกิจการและ
พรมแดนระหวางภูมิภาค  

 
 
 

แนวความคิดทางสังคมวิทยาการทองเท่ียว 
1.แนวความคิดวิวัฒนาการ An 
Evolutionary Approach การศึกษาทฤษฎี
วิวัฒนาการ การศึกษาของนักมานุษยวิทยา
และนกัสังคมวิทยาการทองเท่ียวเห็นวาการ
ทองเท่ียวมีวิวัฒนาการจากกลุมชนชั้นสูง
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หรือขุนนางมาเปนการมวลชนคือการ
ทองเท่ียวของคนท่ัวไป  
The aristocratic grand tour พวกชน
ชั้นสูงหรือขุนนาง ศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการ   
เสนอแนวความคิดเปรียบเทียบรูปแบบการ
ทองเท่ียวยุคแรกและยุคหลัง รวมทั้งศึกษา
ประวัติศาสตรการทองเท่ียว  อธิบาย
พรรณนาการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียวท่ี
มักปรากฏในกลุมพวกชนชั้นขุนนางชั้นสูง 
มาเปนการทองเท่ียวมวลชนชนชั้นท่ัวไป 
เนื่องจากขุนนางมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติ
หนาท่ีในสถานท่ีตาง ๆ ทําใหมีการเดินทาง
มากกวาชนชั้นอื่น 
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ผูนํากลุมคือ ชารลส ดารวิน (Charles 
Darwin 1809-1882) ชาวอังกฤษ 

 
ไดไปเก็บขอมูลท่ีเกาะกาลาปากอส 
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ไดสรุปวิวัฒนาการการทองเท่ียวของ
สิ่งมีชีวิตยุคตาง ๆ ตั้งแตเมื่อ 100 ลานปหรือ
ยุคจูลาสสิก 
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ในประเทศไทยมีพบท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ทฤษฎีวิวัฒนาการยังไดเสนอการจัดการ
ทองเท่ียวตามรอยมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรในทวีปแอฟริกา เอเชียและ
ยุโรป 
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ในประเทศไทยมีการคนพบสิ่งมีชีวิตเมื่อ 60 
ลานปท่ีกระบ่ีในยุคอีโอซีน 
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ทฤษฎีวิวัฒนาการแบงยุคการเดินทางและ
การทองเท่ียวสิ่งมีชีวิตในโลกเปนยุคตาง ๆ 
คือ 
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ทฤษฎีวิวัฒนาการไดเสนอการทองเที่ยวใน
ยุคสังคมปา สังคมบานและสงัคมเมือง 

 
 



 33

แตละสังคมมีการดํารงชีวิตเปนสังคมระดับ
ตาง ๆ คือ 

 



 34

2.กลุมแนวคิดแบบเดอรไคมใหม Neo-
Durkheimian perspectives  ผูนํากลุมคืออี
มิล เดอรไคม (Emile Durkheim 1858-
1917) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส 
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แนวความคิดท่ีมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการ
ประยุกตการวิจัยการทองเท่ียว 3 ประการ
คือ ประการแรก ความวุนวายหรือความไร
บรรทัดฐาน ประการที่สอง ความศักดิ์สทิธิ์ 
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และประการสุดทาย การเปนตัวแทนรวมหมู
ของนักทองเท่ียว เดอรไคมเปนผูเสนอการ
ทองเท่ียวเชิงศาสนาในดานสังคมวิทยา
ศาสนา โดยไดแบงสังคมออกเปน 1.สังคม
โลกียธรรม (Secular Society) การเดินทาง
ทองเท่ียวของคนท่ัวไปที่เปนฆราวาส 2.
สังคมโลกุตรธรรม (Sacred Society) การ
เดินทางทองเที่ยวของนักบวชท่ีจาริกแสวง
บุญ 
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3. ทัศนะเกี่ยวกับความขัดแยง Conflict 
perspectives ผูนํากลุมคือคารล มารกซ 

 
(Karl Marx 1818-1883) 
ทัศนะเกี่ยวกับความขัดแยง ศึกษาการ
ทองเท่ียวเปนความสัมพันธดาน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวระหวาง
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ผูประกอบการทองเที่ยว Entrepreneurs 
ผูประกอบการ วิสาหกร ผูประกอบวิสาหกิจ 
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวระดับจุลภาค
หรือภาคเอกชนในระดับครอบครัวหรือ
ชุมชน และสําหรับผูใชบริการหรือลูกคาซ่ึง
เปนนักทองเท่ียว Commercialized 
hospitality เจาของบานเชิงพาณิชย 
ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวตาม
แนวความคิดของทฤษฎีความขัดแยง เนน
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจ
แรงจูงใจดานกําไร จัดบริเวณการทองเท่ียว
และการแสดงออกสวนหนาเฉพาะ
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เหตุการณหน่ึงเทาน้ันโดยไดเสนอหลักการ
ทองเท่ียวตามหลักการวิภาษวิธี 
(Dialectic)คือ 
1.การเสนอความคิดของนักทองเท่ียว 
(Thesis) เปนความตองการการทองเท่ียว 
(Demand) 
2.การตอบสนองแนวความคิด 
(Antithesis)ของเจาของบานเปนการผลิต 
(Supply)ดานการทองเท่ียว 
3.การสังเคราะห (Synthesis)สรุปความ
ตองการและการตอบสนองดานการ
ทองเท่ียวระหวางนักทองเท่ียวและเขาของ
บาน 
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3.การสังเคราะห –Synthesis 
 

2.การตอบสนองแนวความคิด (Antithesis) 
 

1.การเสนอความคิดของนักทองเท่ียว 
(Thesis) 
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แผนภูมิแสดงความตองการและการ
ตอบสนองความตองการในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวเชิงพาณิชย 
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4. ทฤษฎีหนาท่ีนิยม Functionalismทฤษฎี
หนาท่ีนิยม การศึกษาการทองเที่ยวตาม
แนวความคิดของนักมานุษยวิทยายุคแรก
ศึกษาความจําเปนของมนุษยในระบบสังคม
และวฒันธรรม ศึกษาความจําเปน The 
Needs ของมนุษยท่ีจัดลําดับแลวตามความ
พึงพอใจ ความจําเปนทางวัฒนธรรมเชน 
ผลงานของมาลิโนวสกี (Bronislaw 
Malinowski 1884-1942) นักมานุษยวิทยาผู 
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ศึกษาวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองความ
ตองการดานการทองเท่ียวดังน้ี 



 45

1.วัฒนธรรมตอบสนองความตองการการ
ทองเท่ียวทางชีวภาพ เชน ความตองการ
ดานอาหาร และการพักผอนหยอนใจ 
2.วัฒนธรมตอบสนองความตองการของ
มนุษยดานระบบสังคม เชน ระบบกฎหมาย 
ระบบการศึกษา 
3.วัฒนธรรมเปนเครื่องมือบูรณาการทาง
สังคม เชน ระบบความเช่ือ ศาสนา ศิลปะ 
หนาท่ีสําคัญของวัฒนธรรมตองตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกในสังคม และจุด
กําเนิดวัฒนธรรม 
รวมท้ังความจําเปนดานความพึงพอใจท่ีเกิด
จากความอยากรูอยากเห็น ตองการผจญภยั
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ในกลุมนักทองเท่ียววัยเด็ก มีความตองการ
ทางกายภาพ Physiology ตองการเที่ยวดื่ม 
กิน พักผอน ตอมาคือตองการความ
ปลอดภัย Safety or security Needs มีการ
เตรียมพรอมหรือเลือกเปาหมายการ
ทองเท่ียวท่ีปลอดภัย  เมื่อเติบโตข้ึนก็เปน
นักทองเท่ียววัยผูใหญตองการไปเยี่ยมเยียน
ญาติพ่ีนอง เปนความตองการเยี่ยมญาติ  
Relationship Needs ตองการความรักและ
การยอมรับจากญาติพ่ีนอง ขั้นตอมาคือ
ความตองการการยอมรับ Self-esteem or 
development Needs พัฒนาบุคลิกภาพการ
เปนผูนํา เดินทางไปศึกษาวิจัย ตองการ
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ประสบความสําเร็จดวยการเดินทางไป
ศึกษาหรือแสดงปาฐกถา เปนความตองการ
ประสบความสําเร็จ Need for achievement  
ประการสุดทายคือ ความตองการศึกษาหา
ความรู Knowledge เปนญาณวิทยา 
Epistemology และความจริง Reality or 
truth เปนอภิปรัชญา Metaphysics ศึกษา
ความดีหรือจริยศาสตร Ethics ศึกษาความ
งามหรือสุนทรียศาสตร Aesthetics   เพ่ือ
เขาใจตัวตนหรือการตรัสรู Self –
actualization เพ่ือเติมเต็มความเปนมนุษย 
Fulfilment Needs  

แผนภูมิแสดงโครงสรางของจิต                             
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  1.จิตเหนือสํานึก 

                        
2.  จิตสํานึก 

                                                                
   3. จิตใตสํานึก 

 
4. จิตไรสํานึก 

 
 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (A.H.Maslow) 
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5. ความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนา  
 

4.ความตองการยกยอง 
                               
                             4.1 ระดับสังคม             4.2 ความตองการระดับบุคคล 
 
                                                   3.ความตองการดานสังคม 
                             
       3.1ความตองการทางสังคมภายนอก   3.2 ระดับบุคคล 
 
  
 2.ความตองการความปลอดภัย 
                              
                                 2.1 ระดับบุคคล                 2.2ระดับอ่ืน ๆ 

 
1.ความตองการทางรางกาย 

              
      1.1ความตองการทางดานรางกาย             1.2 ความตองการภายใน 
             ภายนอก 
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5.แนวความคิดของแมกซ เวเบอร  ศึกษา
ปรากฏการณ แรงจูงใจของนักทองเท่ียว 
Tourist’s motivation   ท่ีเกิดจากโลก
ทัศนโลกาภิวัตน  
การจูงใจ(Motivation)  เปนกระบวนการที่
อินทรียไดรับส่ิงเรา (Stimulus) กระตุนทํา
ใหอินทรียตอบสนอง (Response) แสดง
พฤติกรรมออกมา  
ศึกษาปจจัยท่ีทําใหบุคคลเดินทาง  ศึกษา
ผลกระทบของแขกผูมาเยือนกับชุมชนเจา
บาน  ศึกษาแรงจูงใจเกี่ยวกับความเขาใจ
ตนเอง Self-actualization เกี่ยวของกับ
นักทองเท่ียวท่ีถูกชักจูงใจเกลี้ยกลอม
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Persuading tourists นักทองเท่ียวท่ีถูกชัก
จูงเกล้ียกลอม  คือนักทองเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจ
ท่ีซับซอนหลากหลาย นักเดินทางทองเท่ียว
ท่ีทําใหผูวิจัยตองออกแบบการวิจัยแรงจูงใจ
ท่ีไมแทจริง 

 
แมกซ เวเบอร (Max Weber 1864-1920) 
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แมกซ เวเบอรแบงชุมชนออกเปน 4 ชุมชน
ทําใหมีการจัดการทองเท่ียวในชุมชนตาง ๆ 
คือ 
แผนภูมิท่ี 25 แสดงความสัมพันธชุมชน
ชนบท ชานเมืองและเมือง 
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 1.ชุมชนชนบท พฤติกรรมตามประเพณี
(tradition)เปนชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชน
กําหนดการกระทําทางสังคมเปนพฤติกรรม
ตามนิสัย ประเพณีกําหนดพฤติกรรมบุคคล
ในชุมชน ควรเนนการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ใหนักทองเท่ียวเขาใจประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่นในแตละ
ชุน 
2.ชุมชนชานเมืองมีพฤติกรรมตามอารมณ 
(Emotion)อารมณกําหนดการกระทําของ
สมาชิกในสังคม เปนพฤติกรรมตามอารมณ 
เนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะชุมชนมี
พฤติกรรมเนนการอนุรักษวัฒนธรรม
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ชุมชนมากกวาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
สมัยใหม  
3.ชุมชนชานเมืองมีพฤติกรรมตาม
จริยธรรมหรือคานิยม(Value)สมาชิกมี
พฤติกรรมที่เกิดจากเหตุผลคานิยมสูงสุด 
บุคคลมีการกระทําทางสังคมตามจริยธรรม
หรือคานิยมในชุมชน ชุมชนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามคานิยมสมัยใหม มีการ
ทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นการปรับตัวเชิง
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเกา
และสมัยใหม 
4.ชุมชนเมือง ชุมชนมีพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
เหตุผล(Ration)ชุมชนกําหนดเหตผุลขึ้น
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เปนระบบตามเปาหมายระดับตาง ๆ เมื่อ
เปาหมาย วิธีการและผลที่ไดรับมีเหตุผล จึง
นําไปชั่งนํ้าหนักและใหคุณคาชุมชนจัดการ
ทองเท่ียวเชิงพาณิชยมากกวาแบบอื่น 
เนื่องจากเห็นความจําเปนสําหรับการจัดการ
ทองเท่ียวท่ีเนนกําไร  
6.คติรูปนัย Formalism คติรูปนัย ศึกษาการ
ทองเท่ียวดานปจเจกบุคคล เชน คนแปลก
หนา คือการศึกษาการทองเท่ียวดานจุลภาค 
งานของผลซี.ไรท มิลล (C. Wright Mills 
1916-1962)แบงชุมชนเปน 2 แบบคือ  
1.ชุมชนชนบทหรือชุมชนท่ีไมเปนทุนนิยม
(Non Capitaism)มีลักษณะชุมชนคือ 1.ไม
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เปนทุนนิยม2.เศรษฐกิจไมเปน
อุตสาหกรรม 3.องคการเปนระบบการ
ทํางานท่ีมีเหตุผลต่ํา 4.มีการรวมอํานาจเขา
สูสวนกลางต่ํา 5.คติผูนํามีต่ํา 6.โครงสราง
อาชีพแบบผูประกอบการ(Entrepreneurs)  
มีเสรีภาพสูง 7.มีความแปลกหนาต่ํา การ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชนบทมีความรูสึก
แปลกหนา การเผชิญหนาระหวาง
นักทองเท่ียวและเจาของบานนอยกวา  
2.ชุมชนเมืองหรือชุมชนทุนนิยม 
(Capitaism)มีลกัษณะท่ีสําคัญดังน้ีคือ  
1.เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม2.
องคการ เปนระบบการทํางานท่ีมีเหตุผลสูง  
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3.มีการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางสูง  
4.คติผูนํามีสูง 5.โครงสรางอาชีพแบบ
ลูกจางพ่ึงพิง 6.มีเสรีภาพต่ํา 7.มีความแปลก
หนาสูง เนื่องจากชุมชนเมืองเนนการ
ทองเท่ียวเชิงพาณิชยทําใหมีความรูสึก
แปลกหนาสูง 
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คติปรากฏการณวิทยาPhenomenology
ปรากฏการณวิทยา ศึกษาเชิงวิเคราะหการ
ทองเท่ียวแนวความคิดเกี่ยวกับคนแปลก
หนาคือปรากฏการณทางสังคมวิทยาการ
ทองเท่ียว 
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ระเบียบวิธีวิจัยชาติพันธุวิทยา 
Ethnomethodologyระเบียบวิธีวิจัยชาติ
พันธุวิทยา วิธีการศึกษาการทองเท่ียว
โดยตรง ศึกษาพฤติกรรม การกระทําและ
การสื่อสารของมนุษยท่ีผูวิจัยสันนิษฐานข้ึน 
ศึกษาการสรุปเหมารวมอยางผิดพลาดและ
สํานวนท่ีพบบอยของกลุมนักทองเท่ียว 
7.ทฤษฎีสัญลักษณสัมพันธ The Symbolic 
Interactionism จากผลงานของเฮอรเบิรต 
บลูเมอร (Herbert Blumer 1900) 
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แผนภูมิท่ี 13.2 แสดงรูปแบบสรางสรรคของบลูเมอร 
 
 
 

    บุคคล คน การแสดง               คําจํากัดความ                 เปาหมาย 
      บทบาท ภูมิหลัง                                                         สังคม กายภาพ 
      ประสบการณ                                                             นามธรรม                      พัฒนา 
                                                                                                                               การ                 
                                                                                                                                       

          การแปลความหมาย                                                                         และ 
             ตอบสนองกัน                                                                                การ 
                                                                                                                   เปลี่ยน                                

                                                                                           อ่ืน ๆ                           แปลง                                  
                                                                               ภูมิหลัง ประเภท 
                                                                               ของกลุม 
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ศึกษาการสรางภาพพจน The imagination  
และตวัตน Selfของนักทองเท่ียวแตละคนใน 
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 แผนภูมิท่ี 13.4 แสดงรูปแบบสรางสรรคของกอฟฟแมน   

 
 

การพ่ึงพาอาศัยระหวางกันและความคุนเคย 
 
 
ผูกระทํา                           ผูปฏิบัติการ                   สวนหนา                    คณะ
ผูปฏิบัติงานแรงจูงใจ                        การจัดการท่ี                  การจัดต้ัง                          
พ้ืนที่สวนหนาการทําตาม                       ประทับใจ                  การแสดงละคร                   
และสวนหลัง 
 
 

การแปลความหมายภาวะตอบสนองกัน  
 
 

ผูฟง 

 
สวนท่ีเปนสวนหลัง Back areaหรือตัวตนท่ี
แทจริง ( I) ของนักทองเท่ียว แสดงความ
คาดหวังเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมแต
ละคน   สวนหนา Front area หรือตัวฉัน  
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เออรวิง กอฟฟแมน (Erving 

Goffman1922) 
Me  แสดงความอิสระ The principle of 
autonomy  เกิดจากการเรียนรู ความ
คาดหวังของบุคคลอื่น จุดมุงหมายเพ่ือให
ตัวตนท่ีแทจริงของนักทองเท่ียวหรือ I 
พอใจ และควบคุมตัวฉนั  Me ใหปลอดภัย 
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สังคมวิทยาการทองเท่ียวประยุกตใชสวน
หนา Front area กับบริการสวนหนาของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน แผนก
ตอนรับ พนักงานยกกระเปา สวนหลัง Back 
area หมายถึงพนักงานรักษาความสะอาด
ในหองพัก หองครัว นอกจากน้ียังมีขอ
สันนิษฐานวานักทองเท่ียวเปนเด็ก The 
tourist as child  เสนอวิธีการทําให
นักทองเท่ียวพึงพอใจ ดวยการใชเอกสาร
แผนพับ Brochures ภาพยนตรการ
ทองเท่ียว Travelogs การโฆษณา 
Advertisements  พนักงานบริการดานการ
ทองเท่ียว Couriers และมัคคุเทศก Guides  
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ยอรจ มีด (1863-1931) 
 
ของมีดแผนภูมิท่ี 8.5 แสดงรูปแบบสรางสรรค 
 

รูปแบบตนทางสังคม 
 

การส่ือสารดวยภาษาทาทาง 
 
การส่ือสัมพันธทางสังคม                     ภาษา 
 

                                      จิต                                   ตัวตน   (ความคิดริเริ่ม                         
                                                                                                               
และธรรมชาติ) 
                                                                                    
                                                       ไอ                                  ม ี
 
                                                                               
                                                      สรุปคนอ่ืน       นัยยะสําคัญคนอ่ืน                     
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ทฤษฎีสัญลักษณสัมพันธศึกษา
แนวความคิดของซิกมันด ฟรอยด 
(Sigmund Freud) หรือ Freudian 
perspectives เชน I หรือ Me หมายถึง Id  
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หรือความตองการพื้นฐานหรือฝายต่ํา 
หมายถึงนักทองเท่ียวท่ีเปนเด็ก เมื่อพัฒนา
เติบโตเปนผูใหญ บิดามารดาก็จะเปนฝายสูง 
คือ Ego หรือ Superego แผนภูมิแสดง 
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โครงสรางจิตของซิกมันด ฟรอยด 

 

 

 


