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ตัวอยางคูมือติวเตอร 

วิชา 2701-1001 อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 

คําอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความสําคัญและ

ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคประกอบของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว อาทิ บริษัทนําเที่ยว ตัวแทนการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนสง ธุรกิจ

การจัดจําหนายสินคาที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง ทรัพยากรการ

ทองเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว การปฏิบัติตน

ในการเปนเจาของประเทศที่ดี 

 

มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2. จําแนกความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

3. เปรียบเทียบความแตกตางของธุรกิจทางตรงและธุรกิจทางออมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย ความเปนมา วัตถุประสงค และประเภทของการทองเที่ยวไดอยางครบถวน  

2. แจกแจงองคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางละเอียด 

3. จัดประเภทของนักทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง 

4. บรรยายความหมายความสําคัญ ประเภทองคประกอบของทรัพยากรทองเที่ยวตางๆในประเทศ

ไทยได 

5. จําแนกประเภทของธุรกิจขนสงใหสอดคลองกับการจัดการขนสงเพื่อการทองเที่ยว 

6. จําแนกประเภทที่พักแรมตางๆ ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับความตองการของนักทองเทีย่ว 

7. วิเคราะหองคประกอบของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเที่ยว 

8. อธิบายบทบาทหนาที่ของผูประกอบการ และมัคคุเทศกไดอยางละเอียด 

9. วิเคราะหธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึกเพื่อดําเนินการจัดการผลิตและจัดจําหนายสนิคาของที่

ระลึกในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย 

 

/ ประเด็นออก... 
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ประเด็นออกขอสอบ 

1. การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียวเบ้ืองตน 

              1.1 ประเภทของการทองเที่ยว 

              1.2 ความสําคัญของการทองเที่ยว   

              1.3 องคประกอบชองอุตสาหกรรมทองเที่ยว   

          

สาระสําคัญ    

           การทองเที่ยวในอดีตเปนการเดินทางเพื่อหาความสุขเปนการสวนตัว  ขณะที่ในปจจุบัน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การทองเที่ยวมี

ประวัติศาสตรอันยาวนานกอนคริสตศักราช  การทองเที่ยวในประเทศไทยเริ่มต้ังแตสมัยสุโขทัย   การ

ทองเที่ยวมีหลายประเภท  ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศมาก 

 

ประเภทของการทองเท่ียว  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบันมี                

4 ประเภท 

1) การทองเที่ยวธรรมชาติ ( Natural tourism ) 

2) การทองเที่ยววัฒนธรรม ( Cultural tourism ) 

3) การทองเที่ยวแบบบันเทงิและกีฬา ( Sport and Entertainment tourism ) 

4) การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและสมัมนา ( Business and Convention ) 

 

ความสําคัญของอุตสาหกรรม (The Importance of Tourism Industry) จําแนกไดเปน 3 ดาน 

1) ความสําคัญตอบุคคล 

2) ความสําคัญตอสงัคม 

3) ความสําคัญตอเศรษฐกิจ 

 

องคประกอบชองอุตสาหกรรมทองเท่ียว   

อุตสาหกรรมทองเ ท่ียวมีลักษณะ  เพราะเ ก่ียวของกับธุรกิจหลายประเภท ดังน้ัน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงมีองคประกอบ  5 สวน คือ นักทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยว                   

การคมนาคมขนสง ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว  และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว                

การพิจารณาองคประกอบแตละสวน   จะทําใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ 

   / ประเด็นออก... 
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ประเด็นออกขอสอบ 

  2. ทรัพยากรการทองเท่ียว 

    2.1 ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว 

      2.2 ทรัพยากรการทองเที่ยวทีส่ําคัญในภาคตางๆของประเทศไทย 

      2.3 การอนุรกัษทรพัยากรการทองเที่ยว 

 

สาระสําคัญ 

ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เพราะเปนสิ่งดึงดูด

ใจใหนักทองเที่ยวไปสูจุดหมายปลายทาง  ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนสิ่งที่จับตองไมไดโดยแบงออกเปน

ทรัพยากรการทองเที่ยวสวนที่เปนธรรมชาติ  และทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน ประเทศไทย

มีทรัพยากรการทองเที่ยวกระจายอยูในทุกภาคของประเทศ   การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเปน

สิ่งที่มีความจําเปนอยางย่ิงในอันที่จะทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความย่ังยืน 

 

ประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียว    

ประเทศไทยมีทรัพยากรทองเที่ยวเปนจํานวนมากและมีความหลากหลาย  แบงออกเปน                

2  ประเภท   

1) สวนที่เปนธรรมชาติ ทรัพยากรการทองเที่ยวในสวนที่เปนธรรมชาติ ทรัพยากรการทองเที่ยว 

ในสวนที่เปนธรรมชาติ แบงออกเปน 6 ประเภท ไดแก 1) อุทยานแหงชาติ (National park)                   

2) วนอุทยาน (Forest park) 3) เขตรักษาพันธสัตวปา (Wildlife sanctuary) 4) เขตหามลาสัตวปา           

(Non hunting area) 5) สวนพฤกษศาสตร (Botanical garden) 6) สวนรุกชาติ (Arboretum) 

2) สวนที่มนุษยสรางข้ึน มีทั้งที่เปนที่อยูอาศัยของมนุษย ศาสนสถาน โบราณวัตถุ โบราณสถาน 

กําแพงเมือง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต/ความเปนอยู ศูนยวัฒนธรรม สินคาและหัตถกรรม

พื้นเมือง เปนตน 

 

ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญในภาคตางๆของประเทศไทย 

      ประเทศไทยมีพื้นที่ 513 ลานตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นที่ 77 จังหวัด แบงออกเปน             

5 ภูมิภาค ประกอบดวย 

  1. ภาคเหนือ มีพรมแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศสหภาพ

เมียนมาร นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแลว ภาคเหนือตอนลางยังเปนแหลงอารยธรรมเกาแกนับแต

สมัยอาณาจักรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก เน่ืองจากมีความ 

 

/ งดงามทาง... 
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งดงามทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน  เปนตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกและเปนตนกําเนิดการสราง

ประเทศ 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กวางใหญถึง 168,854.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม              

1  ใน 3  ของพื้นที่ประเทศ  มีพรมแดนติดตอกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เปน

แหลงอารยธรรมเกาแกแหงหน่ึงของโลกและเปนแหลงที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเกาแกได

ชัดเจนสมบูรณ  รวมทั้งเปนแหลงวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีมากวา  5,000  ป 

3. ภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ  เชน 

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอ ยุธยา พระราชวังบางประอิน ศูนย ศิลปาชีพบางไทร                

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การลองแพ  นํ้าตก  หินงอกหินยอยตามพื้นที่ตางๆ  สะพานขามแมนํ้าแคว 

จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ภาคตะวันออก นับต้ังแตจังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่

สวยงาม ทั้งประเภทปาเขา นํ้าตก สวนแหลงทองเที่ยวทางทะเล เริ่มจากบางแสน พัทยา จังหวัดชลบุรี   

5. ภาคใต ภูมิประเทศเปนคาบสมุทรระหวางทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย หรืออาว

ไทยมีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร เกือบทุกจังหวัดมีอาณาเขตสวนใดสวนหน่ึงติดตอกับทะเล     

(ยกเวนยะลาเปนจังหวัดเดียวที่ไมมีอาณาเขตติดตอกับทะเล 

 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

1) หลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลกระทบอันเปนการทําลายสภาวะสมดุลของระบบ

นิเวศ 

2) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขตางๆ ให

สอดคลองและมีประสิทธิภาพในการอนุรักษธรรมชาติ 

3) สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย ในการที่จะผลิตและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหมี

ใชอยางเพียงพอ 

4) สนับสนุนใหองคการอาสาสมัครตางๆ รวมมือในการอนุรักษธรรมชาติ โดยประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษธรรมชาติ 

5) ใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ  

อาจเปนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งน้ีตองคํานึงถึงกลุมบุคคลที่แตกตางทั้งถ่ินฐาน  

วัย คุณวุฒิ 

 

 

 

/ ประเด็นออก... 
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ประเด็นออกขอสอบ 

    3. การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว 

              3.1 การขนสงทางบก 

              3.2 การขนสงทางนํ้า 

              3.3 การขนสงทางอากาศ 

 

สาระสําคัญ 

            การขนสงจะนํานักทองเที่ยวจากถ่ินที่อยูประจําไปยังสถานที่ทองเที่ยวและใชเวลาพักอยู

ระยะเวลาหน่ึง จึงนํานักทองเที่ยวกลับที่พักอาศัย การขนสงเพื่อการทองเที่ยวแบงเปน 3 ประเภท                     

1) ทางบก 2) ทางอากาศ 3) ทางนํ้า ซึ่งการขนสงแตละประเภทตางก็มีขอดีและขอเสียและมี               

ความเหมาะสมกับการทองเที่ยวแตละประเภท การทองเที่ยวโดยรถยนตมีจุดเดนที่สามารถ                     

นํานักทองเที่ยวไปสูจุดหมายปลายทางไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงประเภทอื่น 

  1. การขนสงทางบก (Land Transportation) การขนสงทางบก มีบทบาทสําคัญที่สุดตอการ

ทองเที่ยวในประเทศไทย  สามารถกระทําได 2 ทาง คือ การขนสงทางรถยนต  และการขนสงทางรถไฟ 

รถยนตที่ใชในการทองเที่ยว 1) รถยนตสวนบุคคล (Private car) 2) รถยนตโดยสารบริการ 3) รถยนต

โดยสารสาธารณะ (Public car)  

  2. การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางรถไฟเปนกิจการที่ตองลงทุนสูงมากทั้งดานการสราง

สถานี (Terminal) เสนทางหรือรางว่ิง (Track) และตัวรถไฟ (Train) โดยทั่วไปรัฐจะเปนผูดําเนินการซึ่ง

นอกจากจะใหบริการขนสงผูโดยสารแลว ยังใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ตูนอน ตูเสบียง                    

  3. การขนสงทางอากาศ (Air Transportation) การขนสงทางอากาศหรือการขนสงดวย

เครื่องบินเปนที่รูจักแพรหลายในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การขนสงทางอากาศ มีบทบาทสําคัญใน

การ เ ดินทางท อ ง เที่ ย ว ระหว า งประ เ ทศ ( International tourism)  ก ารขนส งทาง นํ้ า                               

(Sea Transportation)  ประเทศไทยอาจจะจําแนกกลุมธุรกิจเดินเรือซึ่งเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  

โดยพิจารณาจากพื้นที่หรือแหลงนํ้าที่ใชเดินเรือ  ซึ่งบางครั้งมีวัตถุประสงคทั้งเพื่อการขนสงและเพื่อ           

การทองเที่ยวพรอมกัน ดังน้ี 1) เรือทองเที่ยวตามแมนํ้า 2) เรือหรือแพทองเที่ยว บริเวณเข่ือน                    

อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ คลอง แคว 3) เรือเดินสมุทร เรือสําหรับเดินทะเลขนาดใหญ บริการเดินทางและ

ทองเที่ยวระหวางประเทศ หรือภูมิภาคเดียวกัน  4) เรือสําราญ เปนเรือเพื่อการทองเที่ยวขนาดเล็กใช

เพื่อการทองเที่ยวโดยเฉพาะ 
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ประเด็นออกขอสอบ 

  4. ขอมูลขาวสารการทองเท่ียว 

      4.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารการทองเที่ยว 

 

สาระสําคัญ 

   ขอมูลขาวสารเพื่อการทองเที่ยว  เปนองคประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเพราะเปน

ตัวเผยแพรอุปทานการทองเที่ยว เพื่อชักจูงใหเกิดการเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง  ย่ิงมีขอมูล

ขาวสารที่ดีย่ิงทําใหมีการทองเที่ยวมากข้ึน  การเผยแพรขอมูลขาวสารการทองเที่ยวทําโดยผานสื่อตางๆ

ใหบริการ   ณ ศูนยบริการขาวสาร  รวมมือกับองคกรทองเที่ยวทั้งในแตและตางประเทศใหชวยเผยแพร

ขอมูลขาวสาร   เชน  สื่อมวลชนและธุรกิจตางประเทศที่เปนเปาหมายมาทัศนศึกษา  จัดแถลงขาวและ

พบปะสื่อมวลชน และจัดทําโครงการพิเศษ 
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ประเด็นออกขอสอบ 

  5. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 

        5.1 ที่พัก 

          5.2 รานอาหารและสถานบันเทิง 

       5.3 การบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

        5.4 สินคาที่ระลึก 

        5.5 ระเบียบพิธีการเขาออกประเทศ 

        5.6 โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

สาระสําคัญ 

       สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวเปนสิ่งที่จะชวยให นักทองเที่ยวไดรับความ

สะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งเปนเปาหมายของนักทองเที่ยวทุกคน สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

ประกอบดวย ที่พักแรม อาหารและสถานบันเทิง การบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก สินคาที่ระลึก  

ระเบียบการเขา-ออกประเทศ และโครงสรางพื้นฐาน หากประเทศใดอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยวอยางดีจนเปนที่ประทับใจก็จะทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาใชบริการซ้ําอีก ทําใหประเทศมี

รายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวมากย่ิงข้ึนไปอีก 

  1. ท่ีพัก  ท่ีพักแรม (Accommodation) หรือที่พักสําหรับคนเดินทางหรือเมื่อถึงจุดหมาย

ปลายทาง ดังน้ี 1) บังกะโล กระทอม (Bungalow, Cottage) 2) เรือนพักตากอากาศ (Resort)             

3)พื้นที่ต้ังแคมปหรือที่จอดรถ (Camping Ground, Parking) 4) เรือพักแรม (House boat) 5) บานพัก

รับรอง (Vacation Home) 6)หอพัก(Hostel, Dormitory) 7) อพารทเมนท/คอนโดมิเนียม 

(Apartment/Condominium) 8) เพนช่ัน เกสตเฮาส (Pension, Guesthouse) 9) บานพักในหมูบาน  

หรือบานพักในฟารม (Home Stay, Farm Stay or Farmhouse ) 10 )โมเต็ล (Motel) 11) โรงแรม 

(Hotel)   

  2. อาหารและสถานบันเทิง (Food and Entertainment) การบริการอาหารและเครื่องด่ืม

สําหรับนักทองเที่ยว 1) การบริการในยานพาหนะระหวางการเดินทาง 2) การบริการในที่พักแรมหรือ

โรงแรม 3) การบริการอื่นๆ ดังน้ี รานอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองแตละทองถ่ิน รานอาหารประจํา

ชาติตางๆ รานอาหารและสวนอาหารทั่วไป รานอาหารจานดวน (Fast-Food) สถานบันเทิง                 

สถานบันเทิงนับเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวจะมีสถานบันเทิงหลากหลาย สําหรับใหบริการแก

นักทองเที่ยว  อาจใหบริการควบคูไปกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

 

 

/ การบรกิาร... 
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  3. การบริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก การบริการนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว

และมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของธุรกิจนําเที่ยว คือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือ

การใหบริการหรืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางที่ธุรกิจนําเที่ยวจึงเปนสวนสําคัญของ                  

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  ซึ่งอาจแบงประเภทของการบริการนําเที่ยวไดดังน้ี 1) การนํา

เที่ยวนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour) 2) การนําเที่ยวคนในประเทศ

ไปทองเที่ยวตางประเทศ (Domestic  Tour) 

  มัคคุเทศก (Tourist Guide) เปนผูที่ทําหนาที่ใหบริการนําเที่ยวในธุรกิจทองเที่ยวซึ่งตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 ผูที่นํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ และให

ความรูแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยไดรับคาตอบแทน แบงออกไดดังน้ี 1) มัคคุเทศก

นําเที่ยวนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศ เปนมัคคุเทศกในธุรกิจนําเที่ยวประเภท 

Inbound Tour  2) มัคคุเทศกนําเที่ยวคนในประเทศไปทองเที่ยวตางประเทศ เปนมัคคุเทศกในธุรกิจ 

นําเที่ยวประเภท Outbound Tour  3) มัคคุเทศกนําเที่ยวนักทองเที่ยวภายในประเทศ  เปนมัคคุเทศก

ในธุรกิจนําเที่ยวประเภท  Domestic  Tour  

  4. สินคาท่ีระลึก เน่ืองจากการผลิตสินคาที่ระลึก เปนลักษณะของอุตสาหกรรมขนาดยอมหรือ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือในชุมชน ซึ่งกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ โดยอาศัยแรงงานศิลปะและความ

ประณีต และใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน ทําใหเกิดการจางงาน การกระจายรายได การเพิ่มมูลคา                 

แกทรัพยากรในทองถ่ิน รวมทั้งการอนุรักษและสงเสริมศิลปหัตถกรรม และเปนการประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวอีกดวย สินคาที่ระลึกการทองเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสรางสรรคความเจริญ

ใหกับทองถ่ิน 

  5. ระเบียบพิธีการเขา-ออกประเทศ นักทองเที่ยวระหวางประเทศจะตองปฏิบัติตามระเบียบ

พิธีการเขา-ออกประเทศน้ันๆ เพื่อการควบคุมและตรวจตราการเดินทางเขา-ออกประเทศการจัดเก็บ

ภาษีศุลกากร   และอํานวยความสะดวกใหกับชาวตางประเทศที่จะเดินทางเขามาเพื่อการทองเที่ยวหรือ

ธุรกิจ 

  6. โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ปจจัยพื้นฐานที่ใหบริการแกประชาชนในประเทศ และ

ถือเปนปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยวเน่ืองจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาไปทองเที่ยวในประทศใด               

ก็ตาม จะใชบริการสาธารณูโภคในประเทศน้ันดวย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมาตรฐานทัดเทียม

อารยประเทศ นอกจากจะเปนประโยชนตอประชากรในพื้นที่   ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 
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ประเด็นออกขอสอบ 

  6. หนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย 

       6.1 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

      6.2 สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

       6.3 สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว 

      6.4  สมาคมโรงแรมไทย 

       6.5 สมาคมผูประกอบการนําเที่ยวในประเทศ 

      6.6 สมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) 

 

สาระสําคัญ 

  อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบไปดวยธุรกิจตางๆ มากมาย 

หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผูผลิตและผูบริโภคอยูในประเทศเดียวกันหรือระหวาง

ประเทศ ดังน้ันการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองต่ืนตัวตอขาวสารและติดตามขอมูลอัน

เปนประโยชนในการพัฒนาใหกาวทันโลกตลอดเวลา จึงจําเปนตองมีหนวยงานระดับตางๆ มาดูแล

ประสานงานหาขอมูลหรือปอนขอมูลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของผูประกอบการประเภทตางๆ 

ดังน้ี 

  1. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sport) กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา เปนกระทรวงที่มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นๆ ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

  2. สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ หรือ ส.ม.อ. (Professional Tourist Guide Association: 

PTGA) สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ เปนองคกรที่เปนศูนยรวมของผูประกอบกอาชีพมัคคุเทศก เพื่อให

สมาชิกไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปนศูนยสื่อขาวระหวางสมาชิกของสมาคม 

  3. สมาคมไทยธุรกิจทองเท่ียว (Association of Thai Travel Agents: ATTA) สมาคม

ไทยธุรกิจทองเที่ยว เปนองคกรทองเที่ยวเอกชนที่รวมตัวกันข้ึนในการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล

เสนอแนะการแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวางสมาชิก ใหความรวมมือกับองคกรอื่นๆ และหนวยงานตางๆ 

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ 

  4. สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association: THA) สมาคมโรงแรมไทย เปนองคกรที่

สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม สรางความสามัคคีระหวางสมาชิก แลกเปลี่ยนความรูความคิดเหน็เชิง 

 

/ วิชาการ... 
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วิชาการซึ่งกันและกันคุมครองสงเสริมและรักษาผลประโยชนรวมกัน ประสานงานกับภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการอํานวยประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สมาคมมีนโยบายในการดําเนินงาน

บริหารสมาคมโดยรวมประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและบริหารตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน 

  5. สมาคมผูประกอบการนําเท่ียวภายในประเทศ – สนท. (The Association of 

Domestic Tour Operator: ADTO) สมาคมผูประกอบการนําเที่ยวภายในประเทศ กอต้ังเพื่อรักษา

ผลประโยชนของผูประกอบการนําเที่ยวภายในประเทศ วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชาวไทยเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศ แสวงหาแนวทางเพื่อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศใหดีย่ิงข้ึน 

รวมทั้งเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

  6. สมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (Thailand Incentive and Convention 

Association: TICA) สมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ทําหนาที่อํานวยความสะดวก

ประโยชนดานตางๆ ใหแกบริษัทที่ทําหนาที่ในการจัดประชุมทั้งในประเทศและการประชุมนานาชาติ  

ทําใหการจัดประชุมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดช่ือเสียงแกประชาชนและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ

ประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตัวอยางขอ... 
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ตัวอยางขอสอบ: การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียวเบ้ืองตน 

1. ขอใด มิใช ประเภทของการทองเท่ียว 

 1. การทองเที่ยวธรรมชาติ 

 2. การทองเที่ยววัฒนธรรม 

 3. การทองเที่ยวแบบบันเทิงและกีฬา 

 4. การทองเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา 

 5. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

 

2. Cultural Tourism หมายถึงขอใด 

 1. การทองเที่ยวธรรมชาติ 

 2. การทองเที่ยววัฒนธรรม 

 3. การทองเที่ยวแบบบันเทิงและกีฬา 

 4. การทองเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา 

 5. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

 

3. จุดเดนของอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีสงผลดีตอเศรษฐกิจคืออะไร 

 1. ทําใหธุรกิจขนสงพฒันาข้ึน 

 2. ทําใหรายไดประชาชาติสูงข้ึน 

  3. ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน 

 4. ทําใหตางชาติเขาใจในประเทศไทยดีข้ึน 

 5. ทําใหเกิดธุรกิจ SME มากข้ึน 

 

4. ขอใดคือความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมีตอสังคม 

 1. การทองเที่ยวกอใหเกิดการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีประจําถ่ิน 

 2. การทองเที่ยวชวยใหเกิดการแตงกายรูปแบบใหม 

 3. การทองเที่ยวชวยใหมนุษยมีทัศนคติทีก่วางไกล 

 4. การทองเที่ยวชวยใหเกิดการจางงาน 

  5. การทองเที่ยวชวยใหเกิดการหมุนเวียนเงินตรา 

 

 

/ ขอ 5. องคประกอบ... 
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5. องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว คือขอใด 

 1. ที่พัก 

 2. นักทองเที่ยว 

 3. สินคาที่ระลึก 

 4. การขนสง 

 5. สิ่งอํานวยความสะดวก 

 

6. ขอใด ไมใช องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 1. นักทองเที่ยว 

 2. ภัตตาคาร 

 3. ทาอากาศยาน 

 4. การสงออกและนําเขาสินคา 

 5. โรงแรมที่พัก 

 

 
 

เฉลยขอสอบ: การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียวเบ้ืองตน 

 ขอ1 ตอบ 5. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

 ขอ2 ตอบ 2. การทองเที่ยววัฒนธรรม 

 ขอ3 ตอบ 3. ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน 

 ขอ4 ตอบ 1. การทองเที่ยวกอใหเกิดการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีประจําถ่ิน 

 ขอ5 ตอบ 2. นักทองเที่ยว 

 ขอ6 ตอบ 4. การสงออกและนําเขาสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตัวอยางขอ... 
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ตัวอยางขอสอบ: ทรัพยากรการทองเท่ียว 

7. Wildlife Sanctuary หมายถึงสถานท่ีใด 

 1. อุทยานแหงชาติ 

 2. เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 3. เขตหามลาสัตวปา 

 4. สวนพฤกษศาสตร 

 5. สวนรุกชาติ 

 

8. จังหวัดใดในภาคใตของประเทศไทย ไมมี อาณาเขตติดตอกับทะเล 

 1. ปตตานี 

 2. พัทลุง 

 3. นครศรีธรรมราช 

 4. นราธิวาส 

 5. ยะลา 

 

9. “โกสัมภี” เปนทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทใด 

 1. อุทยานแหงชาติ 

 2. สวนพฤกษศาสตร 

 3. เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 4. สวนรุกชาติ 

 5. วนอุทยาน 

 

10. “จังหวัดบึงกาฬ” เปนจังหวัดใหมท่ีแยกออกมาจากจังหวัดใด 

 1. หนองบัวลําภู 

 2. อุดรธานี 

 3. ขอนแกน 

 4. หนองคาย 

 5. มหาสารคาม 

 

 

/ 11. การทองเที่ยว... 
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11. “การทองเท่ียวอยางยั่งยนื” จะมีความเก่ียวของกับเร่ืองใดมากท่ีสุด 

 1. การสรางแหลงทองเที่ยวใหมๆ   

 2. การใชเทคโนโลยีในการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 3. การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 

 4. การคัดเลือกนักทองเที่ยวเฉพาะทีม่ีคุณภาพสูง 

 5. การฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหดูสวยงาม 

 

12. ขอใด ไมใช แนวทางการอนุรักษทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น 

 1. รักษาสภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 

 2. อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 3. สรางจิตสํานึกใหเห็นถึงคุณคาของศิลปกรรม 

 4. ปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

 5. เสรมิสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในการรักษาศาสนสถาน 

 

 

 

เฉลยขอสอบ: ทรัพยากรการทองเท่ียว 

 ขอ 7  ตอบ 3. เขตหามลาสัตวปา 

 ขอ 8 ตอบ 5. ยะลา 

 ขอ 9 ตอบ 5. วนอุทยาน 

 ขอ 10 ตอบ 4. หนองคาย 

 ขอ 11 ตอบ 3. การอนุรกัษทรัพยากรการทองเที่ยว 

 ขอ 12 ตอบ 1. รักษาสภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 

 
   
  
  

  

 

 

/ ตัวอยางขอ... 



17 

ตัวอยางขอสอบ: การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว 

13. การขนสงทางบกที่ตองการใชตนทุนสูงมากคือการขนสงทางใด 

 1. รถยนตสวนบุคคล 

 2. รถยนตเชา 

 3. รถยนตโดยสารสาธารณะ 

 4. รถไฟ 

 5. รถยนตบริการทัศนาจร 

 

14. รถไฟขบวนสายเหนือจะสิ้นสุดที่จงัหวัดใด 

 1. จังหวัดเชียงราย 

 2. จังหวัดเชียงใหม 

 3. จังหวัดลําปาง 

 4. จังหวัดลําพูน 

 5. จังหวัดแมฮองสอน 

 

15. การขนสงเพื่อการทองเที่ยวโดยพาหนะใดมีความปลอดภัยมากที่สุด 

 1. รถยนตสวนบุคคล 

 2. รถไฟ 

 3. เครื่องบิน 

 4. เรือสําราญ 

 5. รถยนตโดยสารสาธารณะ 

 

16. การทองเที่ยวระหวางประเทศทีเ่ดินทางระยะเวลานาน เพื่อสมัผสัทัศนียภาพและรวมกจิกรรม 

     บันเทิงตางๆ สวนใหญเลือกใชพาหนะใดในการเดินทาง 

 1. รถยนตโดยสารสาธารณะ 

 2. เครื่องบิน 

 3. เรือสําราญ 

 4. รถยนตสวนบุคคล 

 5. รถไฟ 

 

/ 17. สายการบิน... 
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17. สายการบินแรกท่ีเปดตัวเปนสายการบินชั้นประหยัด (Low Cost) ในประเทศไทย คือ 

     สายการบินใด   

 1. Nok Air 

 2. Air Asia 

 3. Orient Thai  

 4. Bangkok Air Way 

 5. Thai Air Way 

 

 
 

เฉลยขอสอบ: การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว 

 ขอ 13 ตอบ 4. รถไฟ 

 ขอ 14 ตอบ 2. จังหวัดเชียงใหม 

 ขอ 15 ตอบ 2. รถไฟ 

 ขอ 16 ตอบ 3. เรือสําราญ 

 ขอ 17 ตอบ 2. Air Asia 
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ตัวอยางขอสอบ: ขอมูลขาวสารการทองเท่ียว 

18. บริการขอมูลทองเที่ยวอัตโนมัติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคือ หมายเลขใด 

 1. 1652 

 2. 1662 

 3. 1672 

 4. 1682 

 5. 1692 

 

 
 

เฉลยขอสอบ: ขอมูลขาวสารการทองเท่ียว 

  ขอ 18 ตอบ 3. 1672 
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ตัวอยางขอสอบ: สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 

19. Accommodation หมายถึง ขอใด 

 1. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 

 2. ที่พักแรม 

 3. แหลงทองเที่ยว  

 4. สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว 

 5. สินคาที่ระลึก 

 

20. ขอใดคือความหมายของ Motel  

 1. บานพักแบงใหเชา 

 2. สถานที่พักแรมทีผู่เขาพักปฏิบัติตนเหมือนสมาชิกของครอบครัว 

 3. บานพักรบัรองของหนวยงานราชการ 

 4. สถานที่พักแรมสําหรบันักทองเที่ยวเดินทางโดยรถยนต 

 5. โรงแรมที่ต้ังอยูใจกลางเมืองธุรกจิ 

 

21. Vacation Home มีความหมายตรงกับขอใด 

 1. หอพัก 

 2. อพารทเมนท 

 3. รีสอรท 

 4. กระทอม 

 5. บานพักรบัรอง 

 

22. Pension จัดอยูในประเภทเดียวกับขอใด 

 1. Motel 

 2. Home Stay 

 3. Hotel 

 4. Farm Stay or Farmhouse 

 5. Guesthouse 

 

 

/ 23. Food… 
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23. Food & Beverage (F&B) มีความหมายตรงกับขอใด 

 1. อาหารและโภชนาการ 

 2. อาหารและบันเทิง 

 3. อาหารและการบรกิาร 

 4. อาหารและที่พัก 

 5. อาหารและเครือ่งด่ืม 

 

24. ขอใด ไมจัด อยูในประเภท Fast-Food  

  1. ฟรายดชิกเกน 

 2. หมูกระทะ 

 3. พิซซา 

 4. แฮมเบอรเกอร 

 5. แซนวิส 

 

25. กฎหมายในการจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบันผูซื้อตองมีอายุไมตํ่ากวาก่ีป 

 1. 16 ป 

 2. 17 ป 

 3. 18 ป 

 4. 19 ป 

 5. 20 ป 

 

26. ขอใด ไมใช การบริการอาหารในท่ีพักแรม 

   1. Room Service 

    2. Dining   Room 

    3. Buffet 

    4. Fast-Food 

    5. Coffee Café 

 

 

 

 

/ 27. ขอใดคือ... 
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27.  ตราสัญลักษณน้ี มีความหมายตรงกับขอใด 

  1. อาหารสด  รสชาติเย่ียม 

    2. อาหารสะอาด  รสชาติอรอย 

    3. อาหารแปลก  รสชาติเย่ียม 

    4. อาหารอรอย  รานสะอาด 

    5. อาหารเย่ียม  รสชาติดี 

 

28. ขอใดคือความหมายของ Outbound Tour  

 1. การนํานักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศ 

 2. การนําเที่ยวคนในประเทศไปทองเที่ยวตางประเทศ 

 3. การนํานักทองเที่ยวภายในประเทศ 

 4. การทองเที่ยวแบบอิสระ 

 5. การทองเที่ยวเปนหมูคณะ 

 

29. Inbound Tour มีความหมายตรงกับขอใด 

 1. ฟาใสพานักทองเที่ยวชาวไทยจากภูเก็ตไปปกกิ่ง 

 2. เจนน่ีพาเพื่อนจากกรงุเทพฯไปเที่ยวหาดใหญ 

 3. แตงโมพานักทองเที่ยวชาวอังกฤษมาเที่ยวอยุธยา 

 4. เจเจพาเพื่อนรวมช้ันไปไปเที่ยวเกาะพีพ ี

 5. ทอปพาแมไปเที่ยวที่นิวซีแลนด 

 

30. ตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียวตรงกับขอใด 

 1. Domestic 

 2. Tour  Operator 

 3. Travel  Agency 

 4. Inbound  Tour 

 5. Outbound  Tour 

 

 

/ 31. ผูรเิริม่... 
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31. ผูริเร่ิมการจัดการทองเท่ียวยุคแรกคือใคร 

 1. Thomes  Cook 

 2. Thamus  Cook 

 3. Thomus   Cook 

 4. Thomus   Coke 

 5. Thamus  Coke 

   

32. Grand Tour หมายถึงขอใด 

 1. การเดินทางทองเที่ยวขนาดใหญ 

 2. การเดินทางทองเที่ยวเปนกลุมยอย 

 3. การเดินทางทองเที่ยวโดยอสิระ 

 4. การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 

 5. การเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ 

 

33. ทานสามารถเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก ไหบานเชียง ไดท่ีจังหวัดใด 

 1. จ. อุทัยธานี 

 2. จ. อุบลราชธานี 

 3. จ. อุดรธานี 

 4. จ. อุตรดิตถ 

 5. จ. อํานาจเจรญิ 

 

34. สินคาท่ีระลึก ตุกตาชาววังจําลอง ผลิตท่ีจังหวัดใด 

 1. จ. สุโขทัย 

 2. จ. อางทอง 

 3. จ. ลพบรุ ี

 4. จ. สิงหบรุ ี

 5. จ. ชัยนาถ 

 

 

 

 

/ 35. ผาไหม... 
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35. ผาไหมพุมเรียง เปนสินคาท่ีระลึกของจังหวัดใด 

 1. จ. สุรินทร 

 2. จ. กาฬสินธุ 

 3. จ. นครศรีธรรมราช 

 4. จ. สุราษฎรธานี 

 5. จ. แพร 

 

36. ถาตองการเลือกซื้อ ผาโขมพัสตร จากแหลงผลิตสินคาตองไปเลือกซื้อท่ีใด 

 1. จ. ตาก 

 2. จ. ราชบุร ี

 3. จ. จันทบรุ ี

 4. จ. ศรีสะเกษ 

 5. จ. ประจวบคีรีขันธ 

 

37. หนวยงานท่ีมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกความสะดวกนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางเขา  

     ประเทศคือหนวยงานใด 

 1. บริษัทการบิน 

 2. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

 3. ดานตรวจคนเขาเมือง 

 4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 5. ดานศุลกากร 

 

38. Tourist Visa จะไดรับอนุญาตใหอยูภายในประเทศไดก่ีวัน 

 1. 60 วัน 

 2. 90 วัน 

 3. 120 วัน 

 4. 150 วัน 

 5. 365 วัน 

 

 

 

/ 39. กรณีชาว... 
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39. กรณีชาวตางประเทศไดรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภทคนผาน (Transit Visa) จะ 

     ไดรับอนุญาตขั้นแรกก่ีวัน 

   1.  7 วัน 

   2. 15 วัน 

     3. 20 วัน 

 4. 30 วัน 

 5. 60 วัน 

 

40. ขอใดคือขอยกเวนภาษีขาเขา 

 1. สุรา 2 ลิตร 

 2. บุหรี่ไมเกิน  200  มวน 

 3. ยาเสนหนักไมเกิน  300 กรัม 

 4. ซิการไมเกิน  350 กรัม 

 5. อาวุธปน 

 

41. ขอใด ไมใช ของตองจํากัด ท่ีมีกฎหมายควบคุมการสงออก 

     1. โทรศัพท 

     2. พระพุทธรปู 

     3. สัตวสงวน 

     4. พันธุพืช 

     5. อาวุธปน 

 

42. Duty Free หมายถึงขอใด 

 1. สินคาหนีภาษี 

 2. สินคาแจกฟร ี

 3. สินคาปลอดภาษี 

 4. สินคามีตําหนิ 

 5. สินคาดอยคุณภาพ 

 

 

 

/ 43. โรงแรม... 
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43. โรงแรมแหงแรกของประเทศไทยคือโรงแรมใด 

 1. โรงแรมหัวหิน 

 2. โรงแรมรัตนโกสินทร 

 3. โฮเต็ลวังพญาไท 

 4. โรงแรมราชธานี 

 5. โรงแรมโอเรียนเต็ล 

 

44. ท่ีพักแรมท่ีนักทองเท่ียวแบบ Back Packer นิยมใชบริการคือขอใด 

 1. โรงแรมระดับ 3 ดาว 

 2. โรงแรมระดับ 5 ดาว 

 3. หอพัก 

 4. เกสตเฮาส 

 5. คอนโดมิเนียม 

 

 
 

เฉลยขอสอบ: สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 

  ขอ 19 ตอบ 2. ที่พักแรม 

 ขอ 20 ตอบ 4. สถานที่พักแรมสําหรบันักทองเที่ยวเดินทางโดยรถยนต 

 ขอ 21 ตอบ 5. บานพักรบัรอง 

 ขอ 22 ตอบ 5. Guesthouse 

 ขอ 23 ตอบ 5. อาหารและเครือ่งด่ืม 

 ขอ 24 ตอบ 2. หมูกระทะ 

 ขอ 25 ตอบ 5. 20 ป 

 ขอ 26 ตอบ 4. Fast-Food 

 ขอ 27 ตอบ 2. อาหารสะอาด  รสชาติอรอย 

 ขอ 28 ตอบ 2. การนําเที่ยวคนในประเทศไปทองเที่ยวตางประเทศ 

 ขอ 29 ตอบ 3. แตงโมพานักทองเที่ยวชาวอังกฤษมาเที่ยวอยุธยา 

     ขอ 30 ตอบ 3. Travel  Agency 

 ขอ 31 ตอบ 3. Thomus   Cook 

   ขอ 32 ตอบ 1. การเดินทางทองเที่ยวขนาดใหญ 
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   ขอ 33 ตอบ 3. จ. อุดรธานี 

   ขอ 34 ตอบ 2. จ. อางทอง 

   ขอ 35 ตอบ 4. จ. สุราษฎรธานี 

  ขอ 36 ตอบ 5. จ. ประจวบคีรีขันธ 

 ขอ 37 ตอบ 3. ดานตรวจคนเขาเมือง 

 ขอ 38 ตอบ 1. 60 วัน 

 ขอ 39 ตอบ 4. 30 วัน 

 ขอ 40 ตอบ 2. บุหรี่ไมเกิน  200  มวน 

 ขอ 41 ตอบ 1. โทรศัพท 

 ขอ 42 ตอบ 3. สินคาปลอดภาษี 

 ขอ 43 ตอบ 5. โรงแรมโอเรียนเต็ล 

 ขอ 44 ตอบ 4. เกสตเฮาส 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตัวอยางขอ... 
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ตัวอยางขอสอบ: หนวยงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย 

45. ATTA เปนอักษรยอของหนวยงานท่ีอยูในสมาคมใด 

 1. สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

 2. สมาคมโรงแรมไทย 

 3. สมาคมไทยธุรกจิทองเที่ยว 

 4. สมาคมผูประกอบการนําเที่ยวภายในประเทศ 

 5. สมาคมสงเสรมิการประชุมนานาชาติ (ไทย) 

 

46. ชื่อเดิมของสมาคมโรงแรมไทย คือขอใด 

 1. สมาคมโรงแรมเพื่อทัศนศึกษาแหงประเทศไทย 

 2. สมาคมโรงแรมเพื่อศึกษาดูงานแหงประเทศไทย 

 3. สมาคมโรงแรมเพื่อการบรหิารแหงประเทศไทย 

 4. สมาคมโรงแรมเพื่อการบริการแหงประเทศไทย 

 5. สมาคมโรงแรมเพื่อนักทัศนาจรแหงประเทศไทย 

 

47. ส.ม.อ. คืออักษรยอของสมาคมใด 

 1. สมาคมมาตรฐานอาชีพมัคคุเทศก 

 2. สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

 3. สมาคมไทยธุรกจิทองเที่ยว 

 4. สมาคมมัคคุเทศกไทย 

 5. สมาคมมัคคุเทศกทั่วไป 

48.  คือสัญลักษณของสมาคมใด 

 1. สมาคมไทยธุรกจิทองเที่ยว 

 2. สมาคมผูประกอบการนําเที่ยวภายในประเทศไทย 

 3. สมาคมโรงแรมไทย 

 4. สมาคมสงเสรมิการประชุมนานาชาติ (ไทย) 

 5. สมาคมมัคคุเทศกไทย 

 

 

/ 49. “มุงสราง... 
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49. “มุงสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว” เปนวิสัยทัศนของหนวยงานใด 

1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2. สํานักงานพฒันาการทองเที่ยว 

3. กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 

4. กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 

5. สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

50. หนวยงานใดอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา  

1. กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 

2. กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 

3. สํานักงานสงเสรมิการทองเที่ยว 

4. สํานักงานสงเสรมิการประชุมและแสดงสินคาแหงประเทศไทย 

5. สํานักพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอม 
 

 

 

ตัวอยางขอสอบ: หนวยงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ขอ 45 ตอบ  3. สมาคมไทยธุรกจิทองเที่ยว 

 ขอ 46 ตอบ 5. สมาคมโรงแรมเพือ่นักทัศนาจรแหงประเทศไทย 

 ขอ 47 ตอบ 2. สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

 ขอ 48 ตอบ 4. สมาคมสงเสรมิการประชุมนานาชาติ (ไทย) 

 ขอ 49 ตอบ 3. กองบงัคับการตํารวจทองเที่ยว 

 ขอ 50 ตอบ 4. สํานักงานสงเสริมการประชุมและแสดงสินคาแหงประเทศไทย 

 

  

 
  

    ทีมงานผูจัดทํา 

   1. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกลู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี

    2. นางสาวศุภาวิณี โลหะประเสริฐ วิทยาลัยบรหิารธุรกิจและการทองเที่ยวกรงุเทพ 

   3. นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต 
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