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การทองเทีย่วของโลก
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ในป พ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวนานาชาติกวา 1.087 พันลานคน เดินทางทองเที่ยวทั่วโลก

เพิ่มข้ึน 5.0% เมื่อเทียบกับปกอน
ท่ีมา: UNWTO, World Tourism Barometer, 2013

ประเทศที่นักทองเที่ยวนานาชาติไปเยี่ยมชมมากที่สุด 

พ.ศ. 2556
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ประเทศที่นักทองเที่ยวนานาชาติไปเยี่ยมชมมากที่สุด 

พ.ศ. 2556

ท่ีมา: UNWTO, World Tourism Barometer, 2013
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ประเทศใน Asia Pacific ที่นักทองเที่ยวนานาชาติ

ไปเยี่ยมชมมากที่สุด พ.ศ. 2556

ท่ีมา: UNWTO, World Tourism Barometer, 2013
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ประเทศที่มีรายไดจากนักทองเที่ยวนานาชาติ

ไปเยี่ยมชมมากที่สุด พ.ศ. 2556

ท่ีมา: UNWTO, World Tourism Barometer, 2013
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ดัชนีศักยภาพในการแขงขันดานการเดินทางและ

ทองเที่ยวของ ASEAN พ.ศ. 2556
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คูมือแนวทางการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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วัตถุประสงคโครงการ

1.เพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 

ใหแกผูรับผิดชอบพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่กรมการทองเที่ยวไดให

การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานตางๆ

2.เพื่อสรางองคความรูดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 

ตามประเภทแหลงทองเที่ยวใหแกผูรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยว 

ใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสรางกรอบแนวทางการบริหารจัดการ และเผยแพรแนวทาง

ดังกลาวใหแกผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยวในอนาคต 
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กระบวนการศึกษา

การวิจัยเชิงคุณภาพ    
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับ

งบประมาณสนับสนนุจาก
กรมการทองเที่ยว 

การประชุมระดมสมอง
เพ่ือจัดทํารางแนวทาง               

การบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยว  3 ประเภทละ

2 แหลง รวม 6 แหลง

การประชุมรับฟง        
ความคิดเห็น รางเอกสาร

เผยแพรเพื่อใชเปน           
แนวทางการบริหาร

จัดการแหลงทองเทีย่ว

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานการบรหิารจัดการแหลงทองเทีย่ว
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การประชุมระดมสมอง ณ แหลงทองเที่ยว

ประเภท ชื่อแหลงทองเที่ยว หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.แหลงทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ

-อุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

-อุทยานแหงชาติคลองลาน 

 จังหวัดกําแพงเพชร

-อุทยานแหงชาติปาหินงาม

-อุทยานแหงชาติคลองลาน

2.แหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร

-พระราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร

 มหาราช  จังหวัดกาญจนบุรี

-หมูบานโปรตุเกส อุทยานประวัติศาสตร

 จังหวัดอยุธยา

-เทศบาลตําบลดอนเจดีย

-สํานักงานศิลาปากรที่ 3

3.แหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม

-ตลาดหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

-วัดพระพุทธบาทชนแดน 

 จังหวัดเพชรบูรณ

-เทศบาลตําบลหลมเกา

-เทศบาลตําบลชนแดน

*  แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการทองเท่ียว
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บทที่ 1 
ความสําคัญของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

บทที่ 2 
การบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม

บทที่ 3
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

บทที่ 4
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

บทที่ 5
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

คูมือแนวทางการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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ความสําคัญของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

บทท่ี 1
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ความหมายของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว หมายถึง การสรางความสมดุลระหวางใชประโยชนทางธุรกิจ  

การจัดสราง พัฒนาปรับปรุง และการอนุรักษทรัพยากรของแหลงทองเที่ยว ดวยการมีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีทั้งดานแผนงาน แผนการเงิน และแผนบุคลากร เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพของ

สินคาและการบริการดานการทองเที่ยว การอนุรักษแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรดาน                  

การทองเที่ยว การสรางและเผยแพรองคความรูทางการทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัยหรือ         

การอื่นใดที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว หรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว ไมวาโดยทางตรง 

หรือทางออม และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดในระยะยาว 

เศรษฐกิจ

การเมือง

ส่ิงแวดลอม

สังคม

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว

http://blog.buzzintown.com/wp-content/uploads/2013/06/World-Environment-Day-pictures.jpg�
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ความสําคัญของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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ผลดีของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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ผลลัพธของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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การปรับเปล่ียนมุมมองดานการบริหารจัดการทองเที่ยว

ใหความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

เนนเพิ่มปริมาณนักทองเท่ียว เนนนักทองเท่ียวคุณภาพและกําหนดจํานวนท่ีเหมาะสม

ดําเนินการโดยควบคุมธรรมชาติ การอยูรวมกับธรรมชาติ

เนนความเจริญทางวัตถุ เนนความสุขของสังคมและความย่ังยืนของทรัพยากร

สิ่งแวดลอมธรรมชาติเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมธรรมชาติเปนสิ่งมีคุณคาควรรักษาและอนุรักษไว

ใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ใชทรัพยากรอยางคุมคาและรูคุณคา

ใชเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม ใชภูมิปญญาพื้นบานและเทคโลยีขนาดกลาง

เนนการบริโภคนิยม สนองความตองการพื้นฐานของคนสวนใหญ

พัฒนาจาก: สถาบันพระปกเกลา, บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย/เปาหมายระยะสั้นและเปลี่ยนตามผูบริหาร นโยบาย/เปาหมายระยะยาวและย่ังยืน
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กลไกการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย

DMO

DMO เปนเฟองจักรที่ 3 ชวยเชื่อมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
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การบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม

บทท่ี 2
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คณะบริหารแหลงทองเที่ยว 

(Destination Management Organization – DMO)

           คณะบริหารแหลงทองเที่ยว (Destination Management Organization - DMO)  ทําหนาที่เปน

ผูนําและผูประสานงาน ในการนําองคประกอบของแหลงทองเที่ยวทั้งหมด เชน ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอํานวย

ความสะดวก การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ฯลฯ นําไปสูการจัดทําแผนเพื่อดึงดูดกลุมนักทองเที่ยว

เขามายังแหลงทองเที่ยว และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน  การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ 

ฯลฯ โดยมีจุดประสงคคือการสงมอบประสบการณการทองเที่ยวที่เหนือความคาดหมายใหกับ

นักทองเที่ยวทุกคน ทั้งนี้โครงสรางของคณะบริหารแหลงทองเที่ยวแตกตางกันตามลักษณะ หนาที่ 

การทํางาน และขนาด ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เปนองคกรเด่ียวที่ดําเนินการเอง หรือ

อาจจะเปนหลายองคกร เชน หนวยงานภาคเอกชนในทองถ่ินที่มารวมกับชุมชน ภาคประชาชน ภาครัฐ

ในทองถ่ินหรือในสวนกลาง เปนตน
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คณะบริหารแหลงทองเที่ยว 

(Destination Management Organization – DMO)

DMO

ภาคเอกชน
ภาครัฐใน

พื้นที่

ภาค

ประชาชน

NGOs (ถามี)

ภาครัฐใน

สวนกลาง

องคกรระหวาง

ประเทศ (ถามี)

-สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

-สมาพันธ สมาคมฯ

-บริษัทนําเที่ยว

-มัคคุเทศก

-โรงแรม ที่พัก อาหาร เครื่องด่ืม

-รถบริการ

-ฯลฯ

-สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ

-สํานักงานศิลปากร

-องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (อบจ. อบต. เทศบาล)

-สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด

-สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

-สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

-สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

-สํานักงานเกษตรจังหวัด

-ฯลฯ

-วิสาหกิจชุมชน

-ประชาชนในพื้นที่

-นักทองเท่ียว

-ฯลฯ
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บทบาทของคณะบริหารแหลงทองเที่ยว (DMO)*
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แนวทางการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
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ความสําคัญของแผนบริหารจดัการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan - DMP)

1. เสริมสรางความรวมมือของทุกภาคสวน : คุณคาของแหลงทองเที่ยวทีน่ักทองเที่ยวจะไดรับจาก

ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาสาสมัคร โดยมีความรวมมือรวมใจกัน เพื่อใหได

ประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ 

2. สรางความตระหนัก ความเขมแข็ง และการประสานความรวมมือของหนวยงานที่หลากหลาย 

: การสนับสนุนนักทองเที่ยว ไมเฉพาะการประชาสัมพันธ แตควรจะครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย              

ที่เสริมสรางประสบการณใหกับนักทองเที่ยว และผลในเชิงธุรกิจ

3. การบริหารและการเฝาระวงัผลกระทบ : การทองเที่ยวมีผลกระทบทั้งตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงการบริหารจัดการที่ดี จะชวยลดผลกระทบดังกลาว

4. การลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร : ประโยชนที่สําคัญที่สุดในการมีแผนคือการระบุ

ความตองการ และลําดับความสําคัญไดอยางชัดเจน เพื่อจะจัดการแผนเงินและแผนคนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

5. งบประมาณการสนับสนุน  : การจัดทําแผนการวิจัย การระดมสมอง และนําเสนอแผนปฏิบัติการ          

ที่ชัดเจนจะชวยทําใหการของบประมาณสนับสนุนประสบความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)



26

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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แผนงาน

แผน

การเงิน

    แ ผ น

 บุคลากร

วิสัย

ทัศน

คณะบริหารแหลงทองเที่ยว (DMO) ควรมีการจัดทําวิสัยทัศน

ของแหลงทองเที่ยวรวมกัน เพ่ือใหสามารถบูรณาการในดานการวาง

แผนงาน แผนการเงิน และแผนบุคลากร รวมถึงชวยใหผูที่เกี่ยวของ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติใหมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan – DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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      การกําหนดวิสัยทัศนแหลงทองเทีย่ว ควรเร่ิมจากคณะบริหารแหลงทองเที่ยวรวมกันวิเคราะหปจจัยภายใน

และปจจยัภายนอก เพ่ือทราบสถานะและบริบทตางๆ ในปจจุบันของแหลงทองเที่ยว

การวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan – DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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วิสัยทัศนดานการทองเที่ยว
• เปาหมายสูงสุดหรือเปนสิ่งที่แหลงทองเที่ยวปรารถนาจะเปน 

• ตองการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีข้ึนในอนาคต 

• รวมถึงประโยชนที่ตองการจะไดรับจากการทองเที่ยว

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม การมีสวนรวม ของชุมชน 

• นักทองเที่ยวเปาหมาย กิจกรรม สินคา และบริการที่สําคัญ

• เปนสิ่งที่ที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวเปาหมาย

ตัวอยาง
- เจาหญิงแหงดอกไม เจาชายแหงหินผา

- เปนอุทยานสีเขียวตนแบบและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดีท่ีสุดในประเทศภายใน พ.ศ. 2559

- เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ และแหลงเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สูสากล

- เปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางโปรตุเกสกับอยุธยาท่ีสมบรูณท่ีสุดในประเทศไทย

- เปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมไทหลมท่ีสมบูรณท่ีสุดในประเทศ และเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีความสุข 

ทามกลางธรรมชาตท่ีิสมบูรณ

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan - DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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แผนงาน
• กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ มาตรการ แผนการใชทรัพยากร 

และบุคลากร ใหมข้ัีนตอนการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกัน 

• สอดรับกับเงื่อนไขทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และปจจัยแวดลอมอื่นๆ

• อาจจะจัดทําแผนหลายระดับ เชน แผนแมบท (Master Plan) 

แผนยุทธศาสตร (Strategy Plan) แผนปฏิบัติการประจําป (Annual Plan) 

โครงการ (Project) กิจกรรม (Activity) เปนตน

แหลงทองเที่ยวอาจจัดทําแผนดานการทองเที่ยว อาทิ

- แผนแมบทการบริหารและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

- แผนการบริหารจัดการพื้นที่อยางเปนระบบ

- แผนปองกันผลกระทบตอพื้นที่เปราะบาง

- แผนการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

- แผนการสรางและถายทอดองคความรูแกผูประกอบการ ชุมชน และนักทองเที่ยว

- ฯลฯ

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan - DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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แผนการเงนิ
• เปนเสนเลือดใหญที่มาหลอเลี้ยงองคกรใหอยูรอด

และอยูไดอยางยั่งยืน 

• เงินไดจากแหลงตางๆ 

• สอดคลองกับแผนงาน และแผนบุคลากร 

• ควรครอบคลุมคาใชจายในการบํารุงรักษา

• ควรสงเสริมใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 

สรางงาน และชวยในการกระจายรายได

แหลงเงนิทนุของแหลงทองเที่ยว

ภาครัฐ ภาคเอกชน

• เงินงบประมาณแผนดิน

• เงินนอกงบประมาณ

• การประกอบธุรกิจ

• การลงทุน

• การกูยืมจากสถาบัน

การเงิน

คาใชจายของแหลงทองเที่ยว

• คาใชจายดานบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ )

• คาใชจายดานการดําเนินงาน  (คาสาธารณูปโภค / คาวัสดุ/

ครุภัณฑ )

• คาใชจายดานการลงทุน

• คาใชจายในการพัฒนาบํารุงรักษาแหลงทองเท่ียวและ

สิ่งอํานวยความสะดวก

• คาใชจายอ่ืนๆ

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan - DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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แผนบุคลากร
• ควรใหความสําคัญกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

• บุคลากรที่ดี สามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวผูมาเยือน 

ไดตลอดวงจรของการทองเที่ยว ต้ังแตการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว 

การจองการทองเที่ยว การตอนรับ การใหบริการ การใหความรู และ

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ เปนตน

ตัวอยางแผนดานบุคลากร

- แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลของแหลงทองเที่ยว

- แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรดานการทองเที่ยว

- แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการทองเที่ยว

- แผนการถายทอดองคความรูดานการทองเที่ยวใหกับผูประกอบการและชุมชน

- ฯลฯ

แผนบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Plan - DMP)

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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ส่ิงดึงดูดใจ

ส่ิงอํานวย 
ความสะดวก

การรกัษา      
ความปลอดภัย

การเขาถึง
แหลงทองเที่ยว

การตลาด

นักทองเทีย่ว

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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1. สิ่งดึงดูดใจ

• คุณคา คุณลักษณะสําคัญ ซ่ึงทําใหแหลงทองเที่ยวนั้น

มีความโดดเดนแตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  

• เปนองคประกอบสําคัญที่มีความนาสนใจ 

หรือมีช่ือเสียง 

• สามารถดึงดูดใหนกัทองเที่ยวไปเยี่ยมชมได

สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว 

- แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน การอนุรักษ ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ การถายทอดองคความรูแกนักทองเที่ยว ฯลฯ

- แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน ความสําคัญทางประวัติศาสตร ความสวยงาม

ดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรม การถายทอดองคความรูเร่ืองความเปนมาของ

แหลงประวัติศาสตรแกนักทองเที่ยว เปนตน

- แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน ความสําคัญหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ความเปนเอกลักษณ การถายทอดองคความรูแกนักทองเที่ยว เปนตน

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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2. สิ่งอํานวยความสะดวก

• การอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ 

ที่จัดใหกับนักทองเที่ยว

• ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

• สรางบรรยากาศใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ

สิ่งอํานวยความสะดวกไดแก

- ศูนยบริการนักทองเที่ยว

- ที่พัก บริเวณกางเตนท และสถานทีน่ันทนาการ

- รานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- หองสุขาและหรือหองอาบน้ํา 

- การบริการสําหรรับผูสูงอายุและผูพิการ

- การสื่อสาร โทรศัพท และหรืออินเตอรเน็ท

- ฯลฯ 

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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3. การรักษาความปลอดภัย

• มาตรการดานความปลอดภัย หรือระบบเตือนภัย 

• นํามาตรการดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

• ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนตอชีวิต รางกาย จิตใจ 

สุขภาพอนามัย หรือทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

• เปนการสงเสริมรักษาภาพลักษณที่ดีของแหลงทองเที่ยว

องคประกอบของการรักษาความปลอดภัย

- บุคลากรที่รับผิดดานการรักษาความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเที่ยว

- เคร่ืองมือปองกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย

- อุปกรณปฐมพยาบาลและหรืออุปกรณกูชีพ

- อุปกรณการสื่อสาร

- ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

- ปายเตือนใหระวังอนัตราย

- การซักซอมรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

ฯลฯ

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)

4.  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
 การเขาถึงแหลงทองเที่ยว คือ วิธีการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ครอบคลุมถึงเร่ือง 

เสนทางคมนาคม ระยะทาง ระยะเวลา และคาใชจายในการเดินทาง ทั้งนี้คณะบริหารแหลงทองเที่ยว 

(DMO) ควรคํานึงถึง องคประกอบทั้ง 
•เชิงปริมาณ ไดแก ความเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวในดานจํานวนที่นั่งและ ความถี่

ของยานพาหนะ และการบริการเสริมในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
•เชิงคุณภาพ ไดแก ความสะดวกสบายในการเดินทาง การกําหนดราคาคาบริการที่เปนธรรม 

เหมาะสม และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว เปนตน

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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5. การตลาด

• ทําใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายรูจักและตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยว

• อาจใชกลยุทธเปนผูนําดานราคา กลยุทธสรางความแตกตาง 

หรือกลยุทธมุงเนนเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

• เพื่อสงมอบประสบการณการทองเที่ยวที่นาประทับใจใหกับนักทองเที่ยว

ครอบคลุมถึง           

- การโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ เชน โทรทศัน วิทยุ 

ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพร เปนตน

- การจัดทําเว็บไซดและสงเสริมการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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6. นักทองเที่ยว

• บุคคลทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

• เดินทางจากทองที่อันเปนถิ่นที่อยูโดยปกติของตน 

ไปยังทองที่อืน่เปนการช่ัวคราว

• ดวยความสมัครใจ และมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได

• รวมถึง กลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย และมาตรการในการ

กําหนดจํานวน และควบคุมพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

ครอบคลุมถึง

- นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย

- จํานวนนักทองเที่ยวที่แหลงทองเที่ยวสามารถรองรับได

- การบริหารจัดการนักทองเที่ยวใหมีพฤติกรรมการทองเที่ยวที่พึงประสงค

- การจัดเก็บสถิติในดานจํานวน ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

- ควรคํานึงถึง การวิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว (Carrying Capacity) เพื่อ

สรางความประทับใจในการทองเที่ยวและการรักษาอนุรักษซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)
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ที่มา: แบบประเมินตนเอง(Self Assessment) เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานแหลงทองเทีย่ว 

6. นักทองเที่ยว

ขั้นตอนที่ 1  รวมคิด รวมกันวางแผน (DMP)

องคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
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หนวยงานระดับทองถ่ิน ความรับผิดชอบ

คณะบริหารแหลงทองเที่ยว • การรับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดของแผนบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ว

• การพัฒนาองคประกอบการทองเทีย่วในทุกๆ ดาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น • แผนบริหารทองถิ่น ทั้งการวางแผนเร่ืองสาธารณูปโภค การขนสง

        สุขอนามัยและความปลอดภัย เชน หองน้ํา ที่จอดรถ การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

• ศิลปะ วฒันธรรม กิจกรรมนันทนาการ และบริการเชิงขอมูลขาวสาร

• การเขาถึง การนําทาง

• การรวมกับแหลงทองเที่ยวในการประชาสัมพันธ

หนวยงานดานการปองกันพ้ืนที่      

หวงหาม เชน อุทยาน ตํารวจ ทหาร 

อาสาสมัคร

• การรักษาไวซึ่งความเปนธรรมชาติ / พ้ืนที่อนุรักษ

• กฎระเบียบสําหรับนกัทองเทีย่ว

• การอยูรวมกันอยางผาสุกในทองถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 รวมกันปฏบิัติตามแผน

        สมาชิกของคณะบริหารแหลงทองเที่ยวตองรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ความรับผิดชอบ

ที่กําหนดอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนที่วางไวรวมกัน 

ประกอบดวย
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หนวยงานระดับทองถ่ิน ความรับผิดชอบ

ภาคเอกชนทองถิ่น เชน รานอาหาร 

โรงแรมที่พัก 

บริษัทนําเที่ยว

• การพัฒนาคณุภาพทั้งสินคา/บริการ สูนักทองเที่ยว

• จัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวอยางดีทีสุ่ด

• การจางงานและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคณุภาพ

• การพัฒนาธุรกิจทองเทีย่วในรูปแบบตางๆ 

• การประชาสัมพันธการทองเทีย่ว โดยเชื่อมโยงกับแหลงทองเทีย่ว

• การพัฒนาบุคลากรดานการทองเทีย่ว

ประชาชนในพ้ืนที่ • มีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเหน็

• ใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนที่

• รวมกันบํารุงรักษาพ้ืนที่

ขั้นตอนที่ 2 รวมกันปฏบิัติตามแผน
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ขั้นตอนที่ 3 รวมกันใชประโยชนทรัพยากรฯ

ผูที่เปนเจาของหรือหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลแหลงทองเที่ยว ชุมชน

ประชาชนในทองถิ่น  และผูมีสวนไดสวนเสีย ควรบูรณาการ การใชประโยชนจากทรัพยากร

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ดวยความตระหนักหวงแหน และทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้น คณะบริหารแหลงทองเที่ยว (DMO) จึงตองแบงปนผลประโยชนรวมกัน

อยางยุติธรรมและ ทั่วถึง เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของ อันจะกระตุนใหกิจกรรม         

การทองเที่ยวในทองถิ่นดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน
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ขั้นตอนที่ 4 รวมติดตามและประเมินผล

 การติดตามและประเมินผล เปนการตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ทั้งนี้หากพบปญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแกไขไดทันทวงที ซ่ึงทําใหพบ

บทเรียนหรือวิธีการใหมๆ สําหรับใชประกอบการวางแผนหรือเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ตอไปได
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ขั้นตอนที่ 5 รวมบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว

เม่ือมีการใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวแลว คณะบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวจะตองรวมกันบํารุงรักษารวมกับผูที่เปนเจาของหรือหนวยงานภาครัฐ

ที่รับผิดชอบดูแลแหลงทองเที่ยว ประชาชนในทองที่ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อให

คงอยูในสภาพสมบูรณ สามารถรองรับนักทองเที่ยวและเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเที่ยว

ไดตอไป โดยมีแนวทาง ดังนี้
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

บทท่ี 3
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ความหมายของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติ

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศเขาไปเกี่ยวของ โดยการจัดการการทองเที่ยวในแหลงนั้นจะตอง

มีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ มีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด

การเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว

อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ

อยางย่ังยืน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546)
• การทองเที่ยวที่คํานึงถงึธรรมชาติ

• มีการใหความรูและการสื่อความหมาย 

• เปนกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมเล็ก

• ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ 

• กอประโยชนแกทองถิ่น 

• กระตุนใหเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ที่มา : องคการทองเที่ยวโลก, 2545
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การตรวจสอบองคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
มี/

ไมมี

พัฒนา/

ปรับปรุง

1. วิสัยทัศน เปาหมายของแหลงทองเท่ียว

2. แผนงานดานการบริหารและการพัฒนาทองเท่ียว

3. แผนการเงินดานการทองเท่ียว

4. แผนบุคลากรดานการทองเท่ียว

5. สิ่งดึงดดูใจ

5.1 ความอุดมสมบูรณหรือความหลากหลายของระบบนิเวศในแหลงธรรมชาติ

5.2  โอกาสในการเปนแหลงดสูัตวหรือพันธุพืชประจําถิ่น

5.3  การไดรับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ

5.4  การใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับผูนําเท่ียว นักทองเท่ียว 

   และชุมชนท่ีอยูโดยรอบ

5.5  บุคลากรท่ีมีความรูเร่ืองระบบนิเวศและการอนุรักษใหบริการดานความรูแกนักทองเท่ียว 

   ผูประกอบการ และชุมชน

6. สิ่งอํานวยความสะดวก

7. การรักษาความปลอดภัย

8. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว

9. การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ

10. นักทองเท่ียว
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1. สิ่งดึงดูดใจ
- การอนุรักษธรรมชาติ

- แหลงเรียนรูทางธรรมชาติและระบบนเิวศ

- การถายทอดองคความรูทางธรรมชาติและระบบนิเวศแกนักทองเทีย่ว

2. สิ่งอํานวยความสะดวก
- ศูนยบริการนักทองเทีย่ว

- ไฟฟา น้ําประปา 

- โทรศัพท อินเตอรเน็ท

- บานพัก ลานกางเตนท

- หองอาบน้ําและสขุา

- รานอาหารและเคร่ืองดืม่

- ระบบกําจัดขยะและน้าํเสีย

3. นักทองเที่ยว
- การกําหนดจํานวนนักทองเทีย่วที่เหมาะสม

- การใหความรูหรือกํากบัดูแลนกัทองเที่ยว 

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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4. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
- รถขนสงสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจําทาง รถตูรวมบริการ สามลอ เปนตน

- ปายบอกเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

- พาหนะบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่ว เชน รถราง จกัรยาน เสลี่ยง

5. การรักษาความปลอดภัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

- ระบบรักษาความปลอดภัย เชน สญัญาณเตอืนภัย กลองวงจรปด ฯลฯ

- อุปกรณปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน

- ปายเตือนจุดอนัตราย

6. การตลาด
- โฆษณาผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ

- ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

- เว็บไซด และเครือขายสังคมออนไลน อาทิ เฟรสบรุค ทวิสเตอร ไลน เปนตน

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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DMP

บริการดาน

ทองเที่ยว

อนุรักษ

ธรรมชาติ

สํานักบรหิารพืน้ที่

อนุรักษ
DMO

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงสรางระบบ
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1. จัดใหมีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรบั

โดยทั่วไป 

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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2. เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่ในการดูแลแหลงทองเที่ยว ใหมีประสิทธิภาพ 

เชน จํานวนเจาหนาที่ อุปกรณ เครื่องมือส่ือสาร ยานพาหนะ ฯลฯ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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3. สงเสริมใหมีกิจกรรม การศึกษา คนควา วิจัย ในวิชาสาขาตางๆ 

   เชน พฤกษศาสตร นิเวศวิทยา ธรณีวิทยา  ฯลฯ 

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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4.   จัดทํากิจกรรมเพ่ือการเรยีนรูธรรมชาติและพืชพรรณไมตางๆ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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5.    พัฒนาเสนทางเดนิเทา พรอมติดตั้งปายส่ือความหมายในจุดทีเ่หมาะสม 

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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6. พัฒนาถนน พ้ืนที่จอดรถพรอมจัดสรางลานจอดรถ ใหเพียงพอแก

นักทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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7. จัดสรางบานพักและที่กางเต็นทเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว 

   พรอมหองน้าํ-หองสุขาที่มีการออกแบบและวางผังตามกฎ ระเบียบ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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8.    จัดสรางและปรับปรุงทางเดินธรรมชาติเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ 

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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9.   ปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาส่ิงกอสราง ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ 

และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีอยูเดิม เพ่ือการใชประโยชนที่ยาวนาน

ที่สุด

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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10. กําหนดใหมีโครงสรางการบริหารและสายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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11. จัดใหมีการประชุมหรืออบรมประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบแหลงทองเที่ยว 

ใหเขาใจ การดําเนินงาน และประโยชนของแหลงทองเทีย่ว เพ่ือกระตุนใหเกิด

ความรัก ความรวมมือกัน

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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12.  กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือฟนฟูสภาพธรรมชาติ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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13.  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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14.  ประชาสัมพันธกับชุมชนในพ้ืนที่และนกัทองเที่ยว ใหสรางจิตสํานึกรวมกัน

ในการดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

บทท่ี 4
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แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  หมายถึง แหลงทองเท่ียวที่มีความสําคัญและ

คุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารส่ิงกอสราง

ที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร เชน โบราณสถาน 

อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ วัด ศาสนสถาน 

และส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรมตัวอยางแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของไทย ไดแก อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรีย

ชาวบานบางระจัน สะพานขามแมน้ําแคว เปนตน

ความหมายของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

การตรวจสอบองคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
มี/

ไมมี

พัฒนา/

ปรับปรุง

1. วิสัยทัศน เปาหมายของแหลงทองเท่ียว

2. แผนงานดานการบริหารและการพัฒนาทองเท่ียว

3. แผนการเงินดานการทองเท่ียว

4. แผนบุคลากรดานการทองเท่ียว

5. สิ่งดึงดดูใจ

5.1 ความเปนเอกลักษณทางกายภาพของแหลงประวัติศาสตรหรือโบราณคดี

5.2 ความสมบูรณสวยงามทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรม

5.3 การจัดการดานการรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร

5.4 การไดรับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ

5.5  บุคลากรท่ีมีความรูเร่ืองประวัติศาสตรความเปนมาของแหลงทองเท่ียวใหบริการแกนักทองเท่ียว

6. สิ่งอํานวยความสะดวก

7. การรักษาความปลอดภัย

8. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว

9. การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ

10. นักทองเท่ียว



69

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

1. สิ่งดึงดูดใจ
- ความสําคัญทางประวตัิศาสตร

- การถายทอดองคความรูทางประวัติศาสตรแกนักทองเที่ยว

2. นักทองเที่ยว
- การกําหนดจํานวนนักทองเทีย่วที่เหมาะสม

- การควบคุมพฤติกรรมทองเทีย่วที่พึงประสงคของนักทองเทีย่ว

3. สิ่งอํานวยความสะดวก
- ศูนยบริการนักทองเทีย่ว

- ไฟฟา น้ําประปา 

- โทรศัพท อินเตอรเน็ท

- สุขา

- รานอาหารและเคร่ืองดืม่

- ระบบกําจัดขยะและน้าํเสีย
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4. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว

- รถขนสงสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจําทาง รถตูรวมบริการ สามลอ เปนตน

- ปายบอกเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

- พาหนะบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว เชน รถราง จักรยาน สัตวพาหนะ 

5. การรักษาความปลอดภัย

- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

- ระบบรักษาความปลอดภัย เชน สัญญาณเตือนภัย กลองวงจรปด ฯลฯ

6. การตลาด

- โฆษณาผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพมิพ

- ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

- เว็บไซด และเครือขายสังคมออนไลน อาทิ Facebook Twister Line Instagram 

Google Earth เปนตน

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
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DMP

บริการดาน

ทองเที่ยว

อนุรักษ

ประวัติศาสตร

สํานักศิลปากรที่ DMO

โครงสรางระบบ

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
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1) การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน 

     กํากับดูแลใหคําแนะนํา

         -การรักษาความสะอาด เชน การถากถางวัชพืช และการกําจัดส่ิงกีดขวาง

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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1) การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน 

     กํากับดูแลใหคําแนะนํา

           -การปกปองคุมครอง/รักษาความปลอดภัย เชน ควรจัดใหมีเวรยาม เพื่อเฝาระวัง

            ดูแลโบราณสถานและเขตพื้นที่

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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2) การใหบริการในพ้ืนทีโ่บราณสถาน
-การใหบริการดานขอมูล ขาวสาร

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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2) การใหบริการในพ้ืนทีโ่บราณสถาน
-การเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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2) การใหบริการในพ้ืนทีโ่บราณสถาน
-การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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2) การใหบริการในพ้ืนทีโ่บราณสถาน
-การจัดกิจกรรมทางดานการศึกษาอื่นๆ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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3) การบูรณะ บํารุงรักษาโบราณสถาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

    และเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด

• การซอมแซมเบื้องตนตามรูปแบบ วัสดุ และวิธีการด้ังเดิม

• การคํ้ายันโบราณสถาน

• การสงวนรักษา

• การเสริมความม่ันคงแข็งแรง

• การบูรณะ

• การปฏิสังขรณ

• การประกอบคืนสภาพ
• การประยุกตการใชสอย

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

บทท่ี 5
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ความหมายของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางศิลปะและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี  บรรพบุรุษไดสรางสมและถายทอดเปนมรดกสืบทอด

กันมา แหลงทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของ

ผูคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกายทองถ่ิน ภาษา ชนเผา 

เปนตน ตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ไดแก 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก งานแสดงของชางจังหวัดสุรินทร งานรมบอสราง ประเพณี 

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

การตรวจสอบองคประกอบการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว มี/

ไมมี

พัฒนา/

ปรับปรุง
1. วิสัยทัศน เปาหมายของแหลงทองเท่ียว

2. แผนงานดานการบริหารและการพัฒนาทองเท่ียว

3. แผนการเงินดานการทองเท่ียว

4. แผนบุคลากรดานการทองเท่ียว

5. สิ่งดึงดดูใจ

5.1 ความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา และองคความรู

5.2 ความตอเน่ืองของการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ

5.3 การสรางความรูและความเหมาะสมกับกลุมนักทองเท่ียว

5.4 การไดรับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ

5.5  บุคลากรท่ีมีความรูเร่ืองดานศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นใหบริการแกนักทองเท่ียว

6. สิ่งอํานวยความสะดวก

7. การรักษาความปลอดภัย

8. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว

9. การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ

10. นักทองเท่ียว
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การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. สิ่งดึงดูดใจ
- ความสําคัญหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม

- การถายทอดองคความรูเกี่ยวกับวฒันธรรมแกนักทองเที่ยว

2. สิ่งอํานวยความสะดวก
- ศูนยบริการนักทองเทีย่ว

- ไฟฟา น้ําประปา 

- หองอาบน้ําและสขุา

- ระบบกําจัดขยะและน้าํเสีย

- โทรศัพท อินเตอรเน็ท

- โรงแรม ที่พัก

- รานอาหารและเคร่ืองดืม่

- รานขายของที่ระลึกและสินคาทองถิ่น

3. นักทองเที่ยว
- การกําหนดจํานวนนักทองเทีย่วที่เหมาะสม

- การควบคุมพฤติกรรมทองเทีย่วที่พึงประสงคของนักทองเทีย่ว
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4. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
- รถขนสงสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจําทาง รถตูรวมบริการ สามลอ เปนตน

- ปายบอกเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

- พาหนะบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่ว เชน รถราง จกัรยาน สตัวพาหนะ 

5. การรักษาความปลอดภัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

- ระบบรักษาความปลอดภัย

6. การตลาด
- โฆษณาผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ

- ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

- เว็บไซด และเครือขายสังคมออนไลน อาทิ อาทิ Facebook Twister Line Instagram Google Earth เปนตน

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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บริการดาน

ทองเที่ยว

อนุรักษ

วัฒนธรรม

เทศบาลตําบลฯ DMO

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

DMP

โครงสรางระบบ
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1. การเรงพัฒนา บูรณะ ฟนฟูมรดกและสินทรัพยทางวัฒนธรรม

• เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม

• เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน

• เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของเอกชนในการรักษาแหลงทองเที่ยว

และวิถีชีวิตใหอยูสภาพเดิมอยางย่ังยืน

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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2. การเพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบตางๆ ทั้งการ

ทองเท่ียวแหลงมรดกการทองเที่ยวศิลปะ  การทองเที่ยววัฒนธรรมเมือง การทองเที่ยว

วัฒนธรรมชนบท รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และภูมิปญญาทองถ่ินไทย

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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3. การเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวก การวางแผนดานความปลอดภัยสุขอนามัย และ

สวัสดิการของนักทองเที่ยวทุกกลุม

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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4. การสงเสริมความเชื่อมโยงความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ินและประชาชนใน

ชุมชนเพื่อที่จะสรางกิจกรรมทองเท่ียวพัฒนาคุณภาพการบริการทองเที่ยวรวมถึง

การประชาสัมพันธของการทองเที่ยวทองถ่ินในรูปแบบตางๆ

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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5. ปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศนของพื้นท่ีใหดีขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิด

ความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวซ้ํา 

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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6. การปรับปรุงอาคาร บานไมเกา สถานที่ใหสะทอนความเปนตัวตน โดยอนุรักษ

รูปแบบเดิมใหมากที่สุด แตเปนการปรับปรุงใหสภาพดีขึ้น สวยงาม ปลอดภัยสําหรับ

นักทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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7. ปรับปรุง/เพิ่มจํานวนหองน้ําใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวใหมากขึ้น

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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8. ปรับปรุงทางเดินเทาใหสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะผูสูงอายุและเด็ก

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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9. ปรับปรุงสถานที่จอดรถใหเปนระบบ ระเบียบมากย่ิงขึ้น

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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10. ปรับปรุง/เพิ่ม ปายหรือสัญลักษณบอกเสนทางเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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11. จัดอบรมผูนําชุมชน ใหมีความรูความเขาใจในการบริการ และการพัฒนา

      แหลงทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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12. จัดอบรมผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจในดานการทองเที่ยว

          ทางวัฒนธรรม การใหบริการแกนักทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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13. มีการปรึกษารวมกันระหวางชุมชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน 

      เพื่อหาแนวทางการวางแผนรองรับนักทองเที่ยว

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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14. จัดกิจกรรมทองเที่ยวที่เนนความมีอัตลักษณ ทองถ่ิน ทั้งอาหาร การแตงกาย 

      ภูมิปญญา

ขอแนะนําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม
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Workshop

การจัดทําแผนบริหาร

จัดการแหลงทองเทีย่ว
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