
บทที่ 2 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 



การท่องเทีย่ว คืออะไร 



อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คืออะไร 



การท่องเที่ยว 

1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 



ความหมายของการท่องเที่ยว 

                ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัด
ประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศ
อิตาล ีและได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การท่องเที่ยว” ไวว้่า “การเดินทางเพื่อ
ความบันเทิงรื่นเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือการประกอบ
อาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พ านัก อยู่เป็นการถาวร” 



          องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) 
ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวดังนี้ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) 
เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์
ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

ความหมายของการท่องเที่ยว 



           ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง  
การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่  
โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้อง
ไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 

ความหมายของการท่องเที่ยว 



ความหมายของนักท่องเที่ยว 



ความหมายของนักทอ่งเที่ยว 

            บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549) นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทาง
อยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศัยอยู่เป็นประจ า  เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

       องค์การสหประชาชาต ิ(UnitedNation:UN)  
นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง  ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศ
ที่มาเยือนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 



คือ นักท่อง เที่ ยวที่ เดินทาง เข้ ามาใน
ประเทศไทย และพ านักไม่น้อยกว่า 1 วัน 
และไม่มากไปกว่า 60 วัน เดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยว พักผ่อน รักษาสุขภาพ เยี่ยม ดู
งาน และประชุมสัมมนา เป็นต้น  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2533) แบ่งลักษณะนักท่องเที่ยว

ออกเป็น 3 แบบ  ดังนี้ 

 1. นักท่องเที่ยวนานาชาติ (Inbound Tourists)  



2. นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปยังต่างประเทศ  (Outbound Tourist)  

คือ นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้เดินทางจากจังหวัดท่ีตนอยู่ไปยัง จังหวัดอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการเดินทางมิใช่เพื่อหารายได้และมีระยะพ านักไม่เกิน 60 วัน  

คือ นักท่องเที่ยว ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ และพ านักอยู่ใน
ประเทศนั้นน้อยกว่า 1 ปี 

3. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourist)  



ความหมายของ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

        อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการน าปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และการจัดการ
มารวมกันเพื่อผลิตสินค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ 



              อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมีค่าตอบแทน และหมาย
รวมถึง 

         1. ธุรกิจท่องเที่ยว 

         2. ธุรกิจโรงแรม 

         3. ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ และสถานที่พักตากอากาศ 

         4. ธุรกิจขายของที่ระลึก 

         5. ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว (นันทนาการ) 

         6. ธุรกิจขนส่ง 



ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

(Tourism  Industry) 

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    มีกระบวนการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบ 
ที่ เห็นได้ชัด  4  ประการ  คือ  โรงงาน  สินค้า  ลูกค้า และการขนส่ง
เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้ (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (2536)) 



ซึ่งจะเป็นที่ผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้แก่  พื้นที่ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการท่องเที่ยวนั่นเอง  อาจจะเป็นพื้นที่ เล็กๆ ซึ่งมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ  มีสิ่งสวยงามที่แปลกประหลาด
ทางธรรมชาติ   หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

 1.  โรงงาน  



สินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาจไม่จ าเป็นที่จะ ต้องมีการเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์เสมอไป ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีทั้งเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์  เช่น การซื้อขายอาหารและเครื่องด่ืม การซื้อขาย
สินค้าของที่ระลึก แต่บางอย่าง เช่น ทะเล ชายหาด ปราสาท วัง
ปราสาท ฯลฯ เป็นความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่มอบให้แก่
ผู้ซื้อ 

 2. สินค้าหรือวัตถุดิบ  



ได้แก่  นักท่องเที่ยวที่มาชมบ้านเมือง  ธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น  สิ่งที่
ผู้ซื้อจะได้รับคือความพึงพอใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การได้เห็นสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆ ความสะดวกสบาย และความทรงจ าอันสดชื่นน่าประทับใจ 
                

 3.  ผู้ซื้อ หรือลูกค้า  



 4.  การขนส่ง  

เป็นธุรกิจที่ให้บริการพาหนะทุกประเภทแก่นักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น  ทางรถยนต์ ทางเรือ  ทาง
เครื่องบิน  เป็นต้น 



สินค้าของอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว ต่างจากสินค้า 

ของอตุสาหกรรมอืน่ 

             1. เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Goods) 
             2. เป็นสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค 
             3. เป็นสินค้าที่ไม่สูญสลาย 
             4. เป็นสินค้าที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได ้



องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

1.นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้มาเยือน (Visitor) ที่เดินทางเข้ามาพักค้างคืน 
และรวมถึงนักทัศนาจร (Excursionist) ที่เดินทางเข้ามาแต่ไม่ได้พักค้างคืน 



2. สิ่งดึงดูดใจ หรือแหล่งท่องเที่ยว หรือทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่ ส าคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณีต่างๆ 

องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 



         3. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการ
เดินทาง การคมนาคม ความปลอดภัย ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบ
โทรคมนาคม 

องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 



           4. องค์กรภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ททท. 

องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 



           5. องค์กรภาคเอกชน ที่ด าเนินธุรกิจภาคบริการอันหลากหลาย เพื่อ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ และติดใจเดินทางท่องเที่ยวมาอีกครั้ง 

องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 



           6. เจ้าบ้านหรือประชาชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว จะมีส่วนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไดโดยตรง 

องค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 



ประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยว 



ทรัพยากรท่องเที่ยวมี 2 ประเภท 

1. ทรัพยากรทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็ธรรมชาติ 

                  ได้แก่ น้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้ ฯลฯ ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 



2. ทรัพยากรทอ่งเที่ยวที่มนุษยส์รา้งขึน้ 

           ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสังคม และทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านบันเทิงและ
เพลิดเพลิน  ดังนี้ 

2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  

         คือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือเหตุการณ์ที่สืบสานกันมาตั้งแต่อดีต โดย
ส่วนใหญ่การน าเสนอประวัติศาสตร์ในรูปของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะอยู่ในรูป
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ คือ  



           1. สงคราม เช่น ก าแพงเบอร์ลินที่กั้นระหว่างเบอร์ลิน

ตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตก ในเยอรมนี และสะพานข้ามแม่น้ า

แคว จ.กาญจนบุรี เป็นต้น 

            2. ศาสนา เช่น บูโรบูโด ในอินโดนีเซีย, พุทธคยา ใน

อินเดีย, นครวัด นครธม ในกัมพูชา เป็นต้น 

            



 3. ผู้คนที่อาศัยในท้องถิ่น เช่น บ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร ์ในอังกฤษ, 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นต้น  
            4. ชนชั้นการปกครอง (รัฐบาลหรือพระมหากษัตริย์) เช่น อาคาร
รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี, พระราชวังบัคกิ้งแฮม ในอังกฤษ, 
พระราชวังบางปะอิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 



ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านประวัตศิาสตร์ 



2.2 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วดา้นวฒันธรรมและสังคม  

           ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การ
แต่งกาย การละเล่นและการบันเทิงต่างๆ สภาพบ้านเรือน ฯลฯ และที่เป็น
นามธรรม ที่แสดงออกทางด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ฯลฯ 



2.3 ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวดา้นบนัเทิงและความเพลดิเพลิน 

 

 หมายถึง  สถานที่สร้ างความบันเทิ งและความเพลิดเพลินให้แก่
นักท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่งบันเทิงยามค่ าคืน โรง
ละคร โรงภาพยนตร์ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน มีเพียงส่วนน้อย เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ที่
เป็นการลงทุนของภาครัฐ 



คุณลักษณะของทรัพยากรท่องเที่ยว 5’A 

• ความดึงดูดใจ (Attraction) 

• ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility) 

• ความประทับใจ (Amenity) 

• องค์ประกอบด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation) 

• ความน่าสนใจด้านกิจกรรม (Activities) 



ประเภทของการท่องเที่ยว 

แบ่งตามสากล 

1. การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) 

2. การท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ (Inbound Tourism) 

3. การท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) 



แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง 

1. การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ (Group Inclusive Tour: GIT) 
     1.1 กรุ๊ปเหมา 
     1.2 กรุ๊ปจัด 
2. การท่องเท่ียวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism: FIT) 



แบ่งตามวตัถุประสงค์การเดินทาง 
1. การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด  
2. การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา  
3. การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา  
4. การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬาและความบันเทิง  
5. การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ  
6. การท่องเที่ยวงานอดิเรก  
7. การท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมญาติมิตร  
8. การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ  
9. การท่องเที่ยวเพ่ือประชุมสัมมนา 



  1. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-Mass 

Popular Individual) 

แบ่งตามวตัถุประสงค์การเดินทาง 



  2. การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา  

(Cultural  Religion) 



   3. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) 



 4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง  

(Sport and Recreation) 



  5. การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ  

      (Historical and Special Interests) 



  6. การท่องเที่ยวงานอดิเรก (Hobbies) 



7. การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting 

Friend/Relation) 



   8. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business) 



 9. การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา  

(Conference Congress) 



บทบาทของการท่องเที่ยว 

• บทบาท ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า role หมายถึง เป็นเรื่องของพฤติกรรมและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลด ารง
ต าแหน่งใดก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น 

• บทบาทการท่องเที่ยว หมายถึง การด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผล
กระทบต่อสถานที่นั้นๆ 



1. ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ  
     ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ  

2. ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 
     ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

3. ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 
     ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 

4. ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
     ผลของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม     ให้นิสติแบ่งกลุม่ 4 กลุ่ม 



งานกลุ่ม 
แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ศึกษาในประเด็น ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปนี้ 
 
 

1ธุรกิจน าเที่ยว 
2.ธุรกิจที่พักแรม  
3.ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

โดยรายละเอียดการน าเสนอมีดังต่อไปนี้ { ความหมาย, ความส าคัญต่ออุตสาหกรรม, 
บทบาทในอุตสาหกรรม. ตัวอย่างของธุรกิจ 5 ท่ี, Role Play (ตัวอย่างสถานการณ์
จ าลองที่เกี่ยวกับธุรกิจ)} 

4ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
5ธุรกิจขนส่ง 
6.ธุรกิจแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  

โดยน าเสนอในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
น าเสนอกลุ่มละประมาณ 30 นาท ี

(ไม่ยืนอ่าน) 



ความส าคญัของการทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่เศรษฐกจิของ

ประเทศ 

 เป็นที่มาของเงินตราต่างประเทศ 

 ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน 

 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 

 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่เศรษฐกจิของประเทศ 

 ผลกระทบต่อราคาและค่าครองชีพ 

 ผลกระทบต่อการจ้างงานและเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

 ผลกระทบด้านแรงงาน 

 ผลกระทบต่อการแก่งแย่งผลประโยชน ์

 ผลกระทบต่อผลประโยชน์อันควรได้ของท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีสังคม 

และการเมอืงของประเทศ 
 ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น  

 ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น  

 ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา 

 การท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัดในเมือง 
 ช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้น 

 ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี 



ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีสังคม 

และการเมอืงของประเทศ 
 ผลกระทบต่อความผูกพันของครอบครัว 

  ผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคทางสังคม 

 ผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชนบท 

 ผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรม 

 ผลกระทบต่อนิสัยของคนในท้องถิ่น 

 ผลกระทบต่อความไม่พอใจของนักท่องเที่ยว 

 ผลกระทบต่อปัญหาโสเภณีหรือชายขายตัว 

 ผลกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรม 

 ผลกระทบต่อศิลปกรรม 

 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกจิ  
 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
1. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน 

 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
2. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการขยายตัวของธุรกิจ

ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถ่ิน 

 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
        3. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์อาชีพ

และการจ้างงานแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
        4.     การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการน ารายได้สู่

ชุมชนท้องถ่ิน 

 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
5. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
6.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ต่อหวัของ

ชุมชนท้องถ่ิน 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
7. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระตุ้นการผลิตของ

ชุมชนท้องถ่ิน 



 

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 

 
8. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยแกป้ัญหา

ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 



ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชมุชน

ท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกจิ  
 



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
1. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหารายได้ในนอกฤดูกาลท่องเที่ยวแก่

ชุมชนท้องถ่ิน 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของแรงงานแก่ชุมชน

ท้องถิ่น 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
3.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาค่าครองชีพสูงแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
4. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศแก่

ชุมชนท้องถ่ิน 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาแก่งแย่งผลประโยชน์แก่ชุมชน

ท้องถิ่น 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาส่วนแบ่งผลประโยชน์อันควรได้

ของชุมชนท้องถิ่น 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
7. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายการจัดการชุมชนท้องถิ่น 

  



 

ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้น

เศรษฐกจิ  

 
8. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาราคาที่ดินแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

  



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชน

ท้องถิ่นด้านสังคม 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

1.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแบบ

แผนการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

2. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจรญิ

ทางสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่น 



 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

 
3. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยยกมาตรฐานการ

ครองชีพของชุมชนท้องถ่ิน 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

4. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ครอบครัวของชุมชนท้องถ่ิน 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

5. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

6. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสามัคคีแก่

ชุมชนท้องถ่ิน 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

7. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการอพยพย้าย

ถิ่นของชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

8. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างการศึกษาแก่

ชุมชนท้องถ่ิน 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่นดา้น

สังคม 

9. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภัย

แก่ชุมชนท้องถ่ิน 



ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชมุชน

ท้องถิ่นด้านสังคม 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่นดา้นสงัคม 

1. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

ค่านิยมของสังคมชุมชนท้องถิ่น  

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

2. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความผูกพนัของครอบครัวของ

ชุมชนท้องถ่ิน 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

3. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมของ

ชุมชนท้องถ่ิน 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

4. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอันดีของ

ชุมชนท้องถ่ิน 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

5. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาเพศพาณิชย์ในชุมชนท้องถิ่น 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

6. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน

ท้องถิ่น 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

7. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการหลอกลวงเอาเปรียบ

นักท่องเที่ยวของชุมชนท้องถ่ิน 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

8. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสังคม 

9. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการขดัแย้งระหวา่งนักท่องเที่ยวกับ

ชุมชนท้องถ่ิน 

 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชน

ท้องถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

1. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้วัฒนธรรมของชุมชน

ท้องถิ่นเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

2. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจแก่

นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

3. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูสืบทอด

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

            4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง

ความรัก  ความหวงแหน  และความภาคภูมิ ใจของ

วัฒนธรรมประเพณีแก่ชุมชนท้องถ่ิน 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

                 5. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมมือ

ร่วมใจช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน 

 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

                     6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมอันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่น 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 



                  7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการผลิต

และจ าหน่ายงานศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 



ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชมุชน

ท้องถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม 

            1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทาง

วัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 

            2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยม

ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

           3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบวัฒธรรมอย่างรวดเร็วแก่ชุมชนท้องถิ่น 

          4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการลดคุณค่าของ

วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น 

          5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการลดคุณค่างาน

ศิลปหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

          6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการท าลายศิลปวัตถุของ

ชุมชนท้องถิ่น 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชน

ท้องถิ่น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 



ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

           1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

           2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น 

            3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูและเสริมคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 

           4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น 

           5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าหาแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 



ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชมุชน

ท้องถิ่น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 



ผลกระทบของการทอ่งเที่ยวตอ่ชมุชนทอ้งถิ่น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

          1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
ท้องถิ่น 
         2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรน้ าของชุมชนท้องถิ่น 
         3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาท าลายทรัพยากรชีวภาพของชุมชน
ท้องถิ่น 
         4.  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาปัญหามลภาวะในชุมชนท้องถิ่น 
         5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของทรัพยากรดินในชุมชน
ท้องถิ่น 
         6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาท าลายภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่น 


