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บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

จากนโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยกําหนดเปาหมายหลักในการ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเขาถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณ การกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว และการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรี เปนตน ซ่ึงเปาหมายดังกลาวมีความ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 
เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน
ดวยกันทุกฝายอยางเปนธรรม และมีความยั่งยืน 

นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ
ทองถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวม 3 ภารกิจ ไดแก การวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว 
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ซ่ึงภารกิจดังกลาวกําหนดถายโอนใหแกเทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุมงาน
เลือกทําโดยอิสระ และนอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเที่ยว ยังเปนภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
  “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (12) การทองเที่ยว” 
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  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
    (8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว” 
  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจกรรมใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา 
  “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (16) สงเสริมการทองเที่ยว” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (8) การสงเสริมการทองเที่ยว”  
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
    (14) การสงเสริมการทองเที่ยว” 
  ฉะนั้น จึงสมควรอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน
และการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการ
ทองเที่ยว (Tourism System) ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติ
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ในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งมีองคประกอบหลัก 3 ดาน ไดแก ดาน
แหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว 
  เมื่อพิจารณาภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอนทั้ง 3 ภารกิจ 
และหลักการของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวทั้ง 3 ดาน สามารถนํามาใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 
  ดังนั้น การกําหนดใหมีมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงควรยึดหลักการดังกลาวขางตนกอนที่จะกําหนดรายละเอียดหรือตัวช้ีวัดในแตละ
มาตรฐานเพื่อใหการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทิศทางที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติไดภายใตกรอบของการถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยว และหากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการอยางเต็มศักยภาพจะสงผลดีตอชุมชน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ  

1) ดานเศรษฐกิจชุมชน จะทําใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว ประชาชนมี
อาชีพและเกิดการจางงาน รวมทั้งยังเปนการกระตุนใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนตลอดจนสินคาทองถ่ินประเภทหัตถกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวที่มาใช
บริการทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น 

2) ดานสังคม จะทําใหชุมชนมีสวนรวมในการทองเที่ยวมากขึ้น มีความภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
มีการบริหารจัดการและรับผิดชอบรวมกัน นอกจากนั้นยังชวยลดปญหาการเคลื่อนยายไปหางานทํา
ในเมืองของประชาชนในทองถ่ินอีกดวย 
 อยางไรก็ดี ส่ิงสําคัญในการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวที่จะตองคํานึงถึงนอกจาก
ผลดีทั้ง 2 ดานดังกลาวแลว ในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นตองดําเนินการอยางรอบคอบและ
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังเชนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอวิถีชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหการทองเที่ยวไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.2.1 มาตรฐานดานแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) มีเสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
2) มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
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3) มีระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว  
 1.2.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) มีบริการดานความปลอดภัย 
2) มีบริการภัตตาคารและรานอาหาร 
3) มีบริการสินคาและของที่ระลึก 
4) มีบริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
5) มีบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
6) มีบริการดานบันเทิง และนันทนาการ 
7) มีบริการดานสารสนเทศ 
8) มีบริการดานขนสง 

 1.2.3 มาตรฐานดานการตลาดทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) มีการกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
2) มีการสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
3) จัดใหมีการโฆษณาไปยังกลุมนักทองเที่ยว 

1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยวมีมาตรฐานและดัชนีช้ีวัด
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทองเที่ยวในทองถ่ินของตน 
 1.3.2 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยว
สามารถดําเนินการดานการสงเสรมิการทองเที่ยว ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 

1.4   กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 การจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวตามภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการถายโอนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทั้ง 3 ภารกิจดังกลาวขางตนนั้น สามารถสรุป
เปนแผนภาพ 1.1 ดังนี้ 
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แผนภาพ 1.1 ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอน 
จากการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

 
 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการดําเนินภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวให
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงองคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนหลักการในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว นั่นคือ ตองมีการสงเสริมดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการ
ทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว ดังแสดงในแผนภาพ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพ 1.2 องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
 

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน 
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแลแหลงทองเท่ียว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System)

ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว ดานการตลาดทองเท่ียว 
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 จากภารกิจที่ถายโอนและองคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวทําใหเกิดความ
เชื่อมโยงใน 3 สวน คือ (1) การวางแผนการทองเที่ยวตองทําทั้ง 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานการบริการการทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว (2) การปรับปรุงดูแลแหลงทองเที่ยวจะ
เชื่อมโยงกับองคประกอบดานแหลงทองเที่ยว และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จะเชื่อมโยงกับ
องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยว และจากความสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดเปนกรอบของการ
กําหนดมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวใน 3 ดาน คือ (1) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานแหลง
ทองเที่ยว (2) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการบริการการทองเที่ยว และ (3) มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ดานการตลาดทองเที่ยว ดังแสดงในแผนภาพ 1.3 
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แผนภาพที่ 1.3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 
 
 

แผนภาพ 1.3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 

มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
แหลงทองเท่ียว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
การบริการการทองเท่ียว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
การตลาดทองเท่ียว 

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน 
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแลแหลงทองเท่ียว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

ดานแหลงทองเท่ียว ดานการบริการการทองเท่ียว ดานการตลาดทองเท่ียว 

องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System) 
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1.5   คํานิยาม 
 1.5.1 การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากกิจการ          
งานประจําของมนุษยซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยทั่วไป 3 ประการ คือ  

1) เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเปนการชั่วคราว 
2) การเดินทางนั้นตองเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของ

ผูเดินทางเอง 
3) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ได ที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ

หรือหารายได แตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยางตอไปนี้ 
- เพื่อพักผอนในวันหยุด 
- เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 
- เพื่อการศึกษา 
- เพื่อการกีฬาและบันเทิง 
- เพื่อชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ 
- เพื่องานอดิเรก 
- เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
- เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา  

 1.5.2 รูปแบบการทองเท่ียว หมายถึง รูปแบบการจัดการทองเที่ยวในลักษณะตางๆ 
ไดแก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 1.5.3 การสงเสริมการทองเท่ียว หมายถึง การสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ในแหลงทองเที่ยวของทองถ่ินหรือชุมชน และใชบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น 
 1.5.4 แหลงทองเท่ียว หมายถึง ทรัพยากรที่สําคัญ จัดเปนอุปทาน (Supply) การทองเที่ยว 
โดยทั่วไปมีการจัดหมวดหมูของแหลงทองเที่ยวเปน 5 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แหลงทองเที่ยวซึ่งแสดงออกถึงประเพณีตางๆ แหลงทองเที่ยวซ่ึงแสดงถึงความงดงามในรูปแบบ
ตางๆ ของภูมิประเทศ แหลงทองเที่ยวประเภทที่ใหความบันเทิง แหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวสําหรับประเทศไทยนั้น การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมักแบงแหลงทองเที่ยวออกเปน    
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3 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เชน ภูเขา ถํ้า น้ําตก แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร
โบราณคดี ไดแก พระราชวัง พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร เปนตน และแหลงทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม เชน ประเพณีและวิถีชีวิตตางๆ ของทองถ่ิน สวนแหลงทองเที่ยวที่ใหความบันเทิงนั้น 
จัดเปนสวนหนึ่งในสถานบริการนักทองเที่ยว 
 1.5.5 การบริการการทองเท่ียว หมายถึง บริการที่รองรับการทองเที่ยว จัดเปนอุปทาน 
(Supply) ประเภทหนึ่ง ซ่ึงไมไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยว แตเปนบริการที่
รองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเปน
ส่ิงดึงดูดใจไดเชนกัน บริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ที่พัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลง
บันเทิง แหลงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ ดวย 
 1.5.6 การตลาดทองเท่ียว หมายถึง การแสดงออกของอุปสงค (Demand) ซ่ึงมีความ
ปรารถนาในการทองเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อรวมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ และ
เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงในกระบวนการจัดการไดหมายถึงการสงเสริมและพัฒนาการขาย และการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย 
 1.5.7 มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง ระดับของคุณภาพการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยครอบคลุมมาตรฐาน 3 ดาน 
ประกอบดวย 1) ดานแหลงทองเที่ยว 2) ดานการบริการการทองเที่ยว 3) ดานการตลาดทองเที่ยว 
โดยแบงดัชนีช้ีวัดมาตรฐานเปน 2 ระดับ คือ ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

1.6   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.6.1 ดานแหลงทองเที่ยว 

1) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 1.6.2 ดานการบริการการทองเที่ยว 

1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

2) มาตรฐานโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย 
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3) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 
4) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข  
5) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม  
6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 


