
แจกฟรแีนวขอ้สอบเจา้พนกังานสง่เสรมิ
การทอ่งเที�ยว ทอ้งถิ�น อปท. อบจ. อบต. 

1. การทองเที่ยว หมายถึงอะไร 
ตอบ   การเคลื่อนท่ีของคนจากท่ีเดิม  ไปยังจุดหมายปลายทางอีกแหงหนึ่งดวยความสมัครใจ  และเปนการ
เดินทางไปแลวกลับ  เปนการเดินทางชั่วคราว  ใชเวลาพํานัก ณ ที่จุดหมายปลายทาง  เพื่อพักผอนพรอม
แสวงหาความสุข ความสบาย ประสบการณและความรูในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  แลวเดินทางกลับ  ไมไดรับรายได
เพื่อยังชีพจากเจาของทองถิ่นปลายทาง 
  
2. การทองเที่ยว ประกอบดวยองคประกอบก่ีประการ อะไรบาง 
ตอบ   3   ประการ    ไดแก 
-คนหมายถึง  นักทองเที่ยว หรือผูเดินทาง  (ดวยความสมัครใจ) 
-สถานที่  หมายถึง  จุดหมายปลายทางหรือจุดผานที่เขาตั้งใจจะเดินทางไป 
-เวลา หมายถึง  ระยะเวลาที่เขาพํานักเพ่ือแสวงหาความสุข  ความสบาย  ความรู  หรือประกอบธุรกิจ (เปน
การชั่วคราว) 
  
3. ในปจจุบันระบบการทองเที่ยวสากลไดจําแนกชนิดของการทองเที่ยวเปนอะไรบาง 
ตอบ 
-การทองเที่ยวเพื่อความสนุก 
-การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 
-การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
-การทองเที่ยวเพื่อการกีฬาแบงเปน 
  
4. ลักษณะของการทองเที่ยว  มีก่ีแบบ อะไรบาง 
ตอบ 3  แบบ ไดแก 
-การทองเที่ยวสวนบุคคล 
-จัดขึ้นสําหรับตนเองและครอบครัว  เพื่อนฝูง  โดยใชรถของตนเอง หรือ เชา  จัดทํากําหนดการเองวาจะไป
ไหนไปเมื่อไร  แวะพักท่ีไหน  เที่ยวที่ไหน  ใชเวลาเทาไร  งบประมาณเทาไร 
-การทองเที่ยวแบบทัวรหรือแบบนําเที่ยว 
-นักทองเที่ยวมาพบกันโดยมิไดนัดหมาย  จายเงินใหกับบริษัทนําเท่ียว  นักทองเที่ยวเลือกรายการที่ตรงกับ
ตองการของตน  ขาดอิสระไปบาง  แตบริการทุกอยางบริษัททองเที่ยวจัดการให  คาใชจายจะนอยกวาการ
สวนบุคคล 
  
5. การทองเที่ยวตามคาบเวลาของการทองเที่ยว 
-การทองเที่ยวตามคาบเวลายาว  การพักอยู ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งเปนสัปดาห หรือเปนเดือน  เชน นัก
โบราณคดีไปขุดซากไดโนเสารที่กาฬสินธุนานกวา 3 เดือนแลว , หนูนาไปเขาคายเยาวชนรักษ
ธรรมชาติ  1  สัปดาห 
-การทองเที่ยวคาบเวลาสั้น   การพักอยู ณ ที่นั้น ๆ 2 – 3 วัน  แตไมเกิน  10 วัน   ประเภทนี้จําเปนตอธุรกิจ
การทองเที่ยวอยางมาก  เชน  ไปเท่ียวเชียงใหม – เชียงรายในชวงหยุดเทศกาลสงกรานต 
-การทองเที่ยวแบบทัศนาจร   ไมมีการพักแรม  ใชเวลาทองเที่ยวไมเกิน  24  ชั่วโมง   เชน  โรงเรียนนํา
นักเรียนไปเที่ยวอยุธยา 



-การทองเที่ยวจัดตามยานพาหนะที่ใชทองเที่ยว   เชน  แฟมิลี่แรลลี่ไปกาญจนบุรี  ปนจักรยานรอบเกาะ
รัตนโกสินทร  ,  นั่งสามลอรอบวัดพระแกว 
-การทองเที่ยวแบบบวก    นักทองเที่ยวจากตางประเทศมาเที่ยวยังประเทศไทย 
-การทองเที่ยวแบบลบ  นักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวตางประเทศ 
  
6. นักทองเที่ยว หมายถงึ 
ตอบ  ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราวและพํานักอยูครั้งหนึ่ง ๆ ไมนอยกวา  24  ชั่วโมง และไมเกิน  60 วัน โดยมี
วัตถุประสงคมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือมีรายไดจากทองถิ่นนั้น ๆ 
Transit     คือ ผูที่อยูในระหวางเดินทางยังไมถึงจุดหมาย  ในระหวางทางไดแวะหยุดพักกลางทาง เชน  รัฐ
กรณเดินทางไปญี่ปุนแตเครื่องแวะที่ฮองกง (ที่ฮองกง  รัฐกรณคือ Transit)  , สุนทรียเดินทางไปอุบลราชธานี
ระหวางทางเธอแวะทานอาหารที่สระบุรี  (ที่สระบุรี สุนทรีย คือ Transit)  เปนตน 
Visitor  คือ  ผูมาเยือน   การไปสถานที่แหงนั้นดวยเหตุผลที่มิใชการคาหารายได  และเปนสถานที่ท่ีมิไดอาศัย
อยูเปนประจํา  เชน  ผูปกครองมาพบนักเรียนที่โรงเรียน  หลานไปหายายที่หนองบัวลําภู เปนตน 
 Tourist    คือ ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราวหรือผูเยี่ยมเยือนที่คางคืนสถานที่แหงนั้นไมต่ํากวา 24 ชั่วโมง แตไม
เกิน 60 วัน เพื่อพักผอน  พักฟน ทัศนศึกษา  ประกอบศาสนกิจ  แขงกีฬา  ติดตอธุรกิจ  รวมประชุม  สัมมนา 
เชน กรุปนี้ไปทัวรภาคเหนือ  7 วัน  เปนตน 
Excursionist    คือ นักทัศนาจร หรือ  ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราวไมเกิน  24  ชั่วโมง  การไปเที่ยวแบบวัน
เดียวกลับ ไมพักคางคืน  เชน  โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนตน 
  
7. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว หมายถึง 
ตอบ การประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตบริการอยางใดอยางหนึ่งดานการทองเที่ยว 
ที่กอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการดานการทองเที่ยวนั้นใหแกผูเยี่ยมเยือน 
  
8. สินคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เหมือนหรือตางจากสินคาของอุตสาหกรรมอื่นๆ อยางไร 
ตอบ 
-เปนสินคาที่จับตองไมได (Intangible Goods)  สินคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคือการให “บริการ” 
ผูบริโภคหรือผูมาเยี่ยมเยือนไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได ผูมาเยี่ยมเยือนเพียงแตไดรับความพึงพอใจจากสิ่ง
ที่เห็นหรือสิ่งที่ไดรับเทานั้น บุคลากรที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมการทองเทีย่วจึงมีความสําคัญอยางมาก 
  
-เปนสินคาที่ไมมีการเคลื่อนที่ไปหาผูบริโภค ผูบริโภคตองเดินทางไปซื้อสินคาและบริการ ณ สถานที่ผลิต
นั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ 
  
-เปนสินคาที่ไมสูญสลาย   เปนสินคาและบริการที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกหลายครั้ง ในบางครั้งตองดูแล
รักษาและบํารุงใหคงอยูในสภาพท่ีดีและเสียหายนอยที่สุด 
เปนสินคาที่เปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได เนื่องจากสินคาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีหลากหลาย
รูปแบบ มีทั้งท่ีเมื่อผูเยี่ยมเยือนไดซ้ือสินคาแลว สินคาบางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร 
ของที่ระลึก เปนตน แตบางประเภทเพียงแคไดสิทธิ์ในการใช หรือชม อาทิ การจายคาหองโรงแรม ไมใชการได
เปนเจาของหอง เพียงแตไดสิทธิ์ในการเขาพักตามระยะเวลาที่ตกลง เมื่อเขามาที่น้ําตก ทะเล ภูเขา ผูเยี่ยม
เยือนไมไดเปนเจาของน้ําตก ทะเล ภูเขา เพียงแตไดเขามาเยี่ยมชมความงดงามเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินคาประเภท “บริการ” อาทิ รอยยิ้ม ความชวยเหลือ การดูแล ผูเยี่ยมเยือนเพียงแตไดรับ “บริการ” 
เหลานั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไมไดเปนเจาของ 
  
9. องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดแบงออกไดเปนอะไรบาง 



ตอบ  -องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับนักทองเที่ยว (องคประกอบหลัก) 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 
2. ธุรกิจการคมนาคมขนสง 
3. ธุรกิจที่พักแรม 
4. ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
5. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
  
-องคประกอบที่สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว (องคประกอบเสริม) 
1. ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก 
2. ธุรกิจ MICE 
3. การบริการขาวสารขอมูล 
4. การอํานวยความสะดวกทางดานความปลอดภัย 
5. การอํานวยความสะดวกในการเขา-ออกเมือง 
  
10. วัตถุประสงคของการทองเที่ยว ไดแก 
ตอบ  1.การทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพักผอน (Holiday) 
2.การทองเที่ยวเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ (Business) 
3.การทองเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
  
รูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 
– การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
– การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
– การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา 
  
11. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางเศรษฐกจิมีความสําคัญอยางไร 
ตอบ 
-เปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศ 
-ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
-ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 
-ชวยใหเกิดการกระจายรายได 
-ชวยกระตุนใหเกิดการผลิตทางเศรษฐกิจทางสังคมและวัฒนธรรม 
-ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถิน่ 
-ชวยสรางสรรคความเจริญใหแกสังคม 
-ชวยอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
-ชวยกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
-ชวยลดปญหาความแออัดในเมืองหลวง 
-ชวยเกิดใหเกิดการนําทรัพยากรที่ไรคาในทองถิ่นมาสรางมูลคา 
  
ทางดานการเมือง 
-ชวยสรางสันติภาพและความสามัคคี 
-ชวยสงเสริมความมั่นคงและภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศ 
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