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บทท่ี 1  บทนํา 
 เทศบาลตําบลจันดี เป+นหน	วยงานบริหารราชการส	วนท'องถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแห	งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอํานาจหน'าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีความเป+นอิสระตามสมควร 
ความสําคัญตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการกระจายอํานาจให'แก	องค6กรปกครองส	วนท'องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความ
เป+นอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารด'านต	าง ๆ ตามอํานาจหน'าท่ีของตนเองประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให'แก	องค6กรปกครองส	วนท'องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยถ	าย
โอนภารกิจในการให'บริการสาธารณะท่ีจําเป+น และรายได'ท่ีรัฐจัดเก็บให'แก	องค6กรปกครองส	วนท'องถ่ินเพ่ิมข้ึน การ
ดําเนินการบริการขององค6กรปกครองส	วนท'องถ่ินทุก ๆ ด'าน ให'เกิดประโยชน6สูงสุด ท่ีทําให'การบริหารเป+น
รูปแบบและทิศทาง การกําหนดยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพจะส	งผลให'องค6การบริหารส	วน
ตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป+นไปอย	างมีประสิทธิภาพ แก'ป?ญหาได'ถูกจุด อันเกิดประโยชน6แก	ส	วนรวม และ
ทําให'บรรลุตามความมุ	งหมาย 
ประวัติและความเป�นมาของตําบลจันดี        
 แรกเริ่มเดิมทีชุมชนคนจันดี  เป+นชุมชนเล็กๆ อาศัยกันอยู	ไม	ก่ีครัวเรือน  ตามริมคลองบริเวณวัดจันดี   
(วัดทุ	งปอน)  จึงนับเป+นชุมชนลุ	มน้ํา “คลองจันดี”  การคมนาคมติดต	อค'าขายในสมัยนั้นต'องอาศัยทางน้ําเป+นหลัก 
ต	อมาเม่ือป� พ.ศ. 2450  เส'นทางคมนาคมทางรถไฟได'เกิดข้ึน นับเป+นจุดเริ่มต'นเบิกฟFาชุมชน“คลองจันดี”      
แต	ครั้งนั้นยังไม	มีสถานีรถไฟ การเดินทางทางรถไฟจึงจําเป+นต'องไปข้ึนลงท่ีสถานีรถไฟ  “ฉวาง”  หลังป�         
พ.ศ. 2450  ไม	นานก็เริ่มมีคนจีนโพ'นทะเลเข'ามาอาศัยอยู	และเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ ต	อมามีการก	อสร'างต้ังสถานี
รถไฟ  “คลองจันดี”  การเดินทางข้ึนลง ทางรถไฟเริ่มสะดวกข้ึนและได'รับความนิยมมากข้ึน “คลองจันดี”  ภาษา
ท'องถ่ินเรียกกันสั้นๆ ว	า  “จันดี”  
           สมัยนั้น  “จันดี”   มีพ้ืนท่ีตั้งอยู	ในตําบลฉวาง อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอีกไม	นานก็ได'
มีการปกครองดูแลท'องถ่ินในรูปแบบของ  “สุขาภิบาล”  แต	ยังอยู	ในตําบลฉวาง  เม่ือบ'านเมืองเจริญและมี
ประชากรเพ่ิมข้ึน  จึงมีการเปลี่ยนแปลงจัดปรับตําบลใหม	  “จันดี”  จึงเปลี่ยนไปข้ึนไปเป+นตําบลไสร'า  อําเภอ
ฉวาง  และต	อมาเม่ือชุมชนโตข้ึนตามลําดับ  จึงได'มีการรวบรวมหมู	บ'านเข'าด'วยกันรวม  5  หมู	บ'าน  ของจัดต้ัง
เป+นตําบล “ตําบลจันดี”  แต	ยั งคงปกครองดูแลท'อง ถ่ินในรูปแบบของ  “สุขาภิบาล”   
           ครั้งเม่ือรัฐบาลมีนโยบาลท่ีจะให'ประชาชนได'มีการปกครองดูแล  ช	วยเหลือ  แก'ไขป?ญหากันเองภายใน
ชุมชนให'มากข้ึน และมีอิสระในการตัดสินใจภายในชุมชนตนเอง  จึงได'มีการประกาศยกระดับการปกครองดูแล
ท'องถ่ินจากรูปแบบ  “สุขาภิบาล”  ข้ึนเป+นรูปแบบของการปกครองส	วนท'องถ่ิน  “เทศบาล” พร'อมกันหมดท่ัว
ประเทศ  เม่ือวันท่ี  24  พฤษภาคม  2542  ฉะนั้น  “จันดี”  จึงได'เปลี่ยนชื่อจาก  “สุขาภิบาลจันดี”  มา
เป+น  “เทศบาลตําบลจันดี”  นับแต	นั้นมา  
 
 
 
 
 



สภาพท่ัวไปของตําบลจันดี 
1. วิสัยทัศน$ 

“จันดีเมืองน'าอยู' คู'คุณธรรมก-าวนําเศรษฐกิจ” 
พันธกิจ (Mission) 
          1. จัดให'มี ปรับปรุง และบํารุงรักษา โครงสร'างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค 
          2. บํารุงและส	งเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสร'างรายได'ของประชาชน 
          3. ส	งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
          4. ส	งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนท่ัวไปเพ่ือสุขภาพอนามัย 
          5. อนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล'อม 
          6. ส	งเสริมและพัฒนาการท	องเท่ียวท'องถ่ิน 
          7. การพัฒนาการบริการการจัดการท่ีดี และมีส	วนร	วมของประชาชน 
2. จุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
1. ดําเนินการเพ่ือให'มีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ 
          2. ดําเนินการให'ประชาชนมีรายได' มีการประกอบอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึน 
          3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในท'องถ่ินอย	างท่ัวถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีนันทนาการ
อย	างมีคุณภาพ 
          4. ดําเนินการให'มีสถานท่ีเล	นกีฬา การแข	งขันกีฬาของประชนในท'องถ่ิน 
          5. จัดการด'านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล'อมอย	างยั่งยืน 
          6. ส	งเสริมให'มีการท	องเท่ียว และสถานท่ีท	องเท่ียว 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่ีดีอย	างต	อเนื่อง 
 

3.ข-อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
 3.๑  ท่ีตั้งของหมู'บ-านหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมู'บ-านในเขตเทศบาลตําบลจันดี     
ตําบลจันดี  ประกอบด'วย 5 หมู	บ'าน 

     หมู	ท่ี  ๑  บ'านท	าสะท'อน 
      หมู	ท่ี  ๒  บ'านปากมิน 
       หมู	ท่ี  3  บ'านจันดีเมืองใหม	 
         หมู	ท่ี  4  บ'านตลาดจันดี 
        หมู	ท่ี  5  บ'านเกาะค	างขาว-นายาว  

เทศบาลแบ'งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนท่ี  ๑  ชุมชนคลองสําโรง  (หมู	ท่ี 2)   
ชุมชนท่ี  ๒  ชุมชนปากมิน  (หมู	ท่ี 2) 
ชุมชนท่ี  ๓  ชุมชนหลังสถาน ี(หมู	ท่ี 2) 
ชุมชนท่ี  ๔  ชุมชนฟาร6มไก	 (หมู	ท่ี 4) 



ชุมชนท่ี  ๕  ชุมชนช	องปSา (หมู	ท่ี 4)  
ชุมชนท่ี  ๖  ชุมชนเมือง  (หมู	ท่ี 4) 
ชุมชนท่ี  7  ชุมชนประปาเก	า  (หมู	ท่ี 4) 
ชุมชนท่ี  8  ชุมชนจันดีเมืองใหม	  (หมู	ท่ี 3,4) 
ชุมชนท่ี  9  ชุมชนบ'านสวนจนี  (หมู	ท่ี 1,3) 
ชุมชนท่ี  10  ชุมชนบ'านท	าสะท'อน  (หมู	ท่ี 1) 
ชุมชนท่ี  11  ชุมชนบ'านเกาะค	างขาว  (หมู	ท่ี 5) 
ชุมชนท่ี  12  ชุมชนบ'านนายาว  (หมู	ท่ี 5) 
 

บทท่ี 2 การวิเคราะห$ศักยภาพและเปEาหมายการท'องเท่ียว 
สถานการณ$ และแนวโน-มด-านการท'องเท่ียว 

 

 อุตสาหกรรมท	องเท่ียวเป+นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต	อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป+นอย	างมาก เป+นแหล	งรายได'ท่ีสําคัญนํามาซ่ึงเงินตราต	างประเทศการสร'างงาน  และการ
กระจายความเจริญไปสู	ภูมิภาค เพ่ือให'การท	องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข'ากับสถานการณ6ต	างๆ และ
เกิดการเติบโตอย	างมีคุณภาพ ยั่งยืน สามารถแข	งขันได'ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได'มีมติเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 
2552ให'การท	องเท่ียวเป+นวาระแห	งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2552 มอบหมายให'กระทรวงการท	องเท่ียวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตร6แผนงานฟcdนฟูวิกฤตการท	องเท่ียวระยะสั้น
และระยะยาว รวมท้ังสอดรับกับอํานาจหน'าท่ีของคณะกรรมการนโยบายการท	องเท่ียวแห	งชาติท่ีจะต'องจัดทํา
แผนพัฒนาการท	องเท่ียวแห	งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท	องเท่ียวและกีฬาในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท	องเท่ียวแห	งชาติ จึงได'จัดทําร	างแผนพัฒนาการท	องเท่ียวแห	งชาติพ.ศ. 
2555–2559 เสนอต	อท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการท	องเท่ียวแห	งชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือ
ฟcdนฟูและกระตุ'นภาคการท	องเท่ียวให'ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพ่ือเร	งรัดและสร'างศักยภาพในการหา
รายได'จากการท	องเท่ียว เพ่ือพัฒนาการท	องเท่ียวของประเทศไทยให'มีความพร'อมท้ังด'านคุณภาพการแข	งขัน เกิด
การสร'างรายได' และการกระจายรายได'ควบคู	ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
2.1 สถานการณ6 และแนวโน'มด'านการท	องเท่ียว 
2.1.1 สถานการณ6การท	องเท่ียวโลก 
โครงสร-างการตลาดและแนวโน-มการท'องเท่ียวโลก การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักท'องเท่ียว 
1) การเพ่ิมข้ึนของนักท	องเท่ียวองค6การการท	องเท่ียว
โลก  (World Tourism Organization: UNWTO) ได'
พยากรณ6ว	าเม่ือถึงป� พ.ศ. 2563 จะมีนักท	องเท่ียว
ระหว	างประเทศจํานวน 1,600 ล'านคน ภูมิภาคท่ีมี
แนวโน'มเป+นแหล	งท	องเท่ียวยอดนิยมคือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และแปซิฟpค และกลุ	มประเทศในเอเชีย

1) พฤติกรรมผู'บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ส	งผลให'
นักท	องเท่ียวใช'จ	ายด'านการท	องเท่ียวอย	างระมัดระวัง 
2) นักท	องเท่ียวนิยมเดินทางท	องเท่ียวระยะใกล' โดย
อาจเลือกเดินทางท	องเท่ียวภายในประเทศหรือภายใน
ภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน 



ตะวันออกเฉียงใต' 

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร'างการตลาด กลุ	มประเทศ 
BRIC  (บราซิลรัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได'เพ่ิมข้ึน 
และมีศักยภาพในการส	งออกนักท	องเท่ียวในอนาคต 
3) การแข	งขันด'านการท	องเท่ียวสูงข้ึน 
4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร'างประชากรโลก
นักท	องเท่ียวกลุ	มผู'สูงอายุมีแนวโน'มเพ่ิมสูงข้ึน 
5) การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศนักท	องเท่ียวรุ	นใหม	มี
แนวโน'มท่ีจะใช'ข'อมูลท	องเท่ียวผ	านอินเทอร6เน็ตเพ่ือทํา
การสืบค'นและเปรียบเทียบราคามากข้ึน 

 

3) นักท	องเท่ียวมีแนวโน'มสนใจการท	องเท่ียวในความ
สนใจพิเศษ(Special Interest Tourism) เช	น การ
ท	องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท	องเท่ียว
เชิงผจญภัย(Adventure Tourism) การท	องเท่ียวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism) การท	องเท่ียวเพ่ือการ
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท	องเท่ียวเชิง
กีฬา (Sports Tourism) เป+นต'น 
4) กระแสของความสนใจและใส	ใจในสุขภาพ และการ
ออกกําลังกาย ทําให'การท	องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) และการท	องเท่ียวเชิงกีฬา(SportsTourism) 
มีแนวโน'มได'รับความสนใจจากนักท	องเท่ียว 
   5) กระแสความรับผิดชอบต	อสังคมและสิ่งแวดล'อม 
การอนุรักษ6ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิม กําลังได'รับความ
นิยมจากนักท	องเท่ียว และมีแนวโน'มมากข้ึน 

 
 
วิกฤตและความเส่ียงท่ีส'งผลกระทบ 
1) การท	องเท่ียวโลกมีความเสี่ยงท่ีจะได'รับผลกระทบจากการก	อการร'ายระหว	างประเทศ 
2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 
3) ความเสี่ยงของโรคระบาด  
4) สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม	แน	นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส	งผลกระทบต	อ 

2.1.2 สถานการณ6การท	องเท่ียวไทย 

แนวโน-มด-านการท'องเท่ียวของไทย ศักยภาพด-านการท'องเท่ียวของไทย 

1) ประเทศไทยต'องประสบกับป?ญหาวิกฤตและความ
เสี่ยงด'านการท	องเท่ียว 
2) สถานการณ6ทางการเมืองยังคงส	งผลกระทบต	อการ
ท	องเท่ียว 
3) จํานวนนักท	องเท่ียว รายได' ค	าใช'จ	าย และวันพัก
เฉลี่ยของนักท	องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในช	วงทศวรรษท่ีผ	านมา 
4) นักท	องเท่ียวจากกลุ	มประเทศเอเชียตะวันออกและ
ยุโรปเป+นกลุ	มนักท	องเท่ียวหลักของไทย 
5) นักท	องเท่ียวไทยมีแนวโน'มเดินทางท	องเท่ียว

1)  ศักยภาพด'านการท	องเท่ียวประเทศไทยมีอันดับท่ีดี
ข้ึนแม'ต'องเผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด'าน 
ในป�  2550 ประเทศไทยอยู	ในอันดับท่ี 43 ของโลก ป� 
2551ขยับข้ึนมาอยู	ในอันดับท่ี 42 ของโลก และป� 
2552 ขยับข้ึน มาอยู	ในอันดับท่ี 39 ของโลก 
2)  ประเทศไทยมีความได'เปรียบด'านการท	องเท่ียว มี
ทรัพยากรพ้ืนฐานด'านการท	องเท่ียวหลากหลาย 
กระจายอยู	ในทุกจังหวัด และมีความพร'อมในการ
รองรับนักท	องเท่ียวแหล	งท	องเท่ียวหลายแห	งมีความ



ภายในประเทศ มากข้ึน 
6) กลุ	มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสําคัญใน 
อุตสาหกรรมท	องเท่ียวไทย และมีส	วนสร'างมูลค	าให'
ธุรกิจอ่ืนๆ 
7) ระบบโลจิสติกส6และการเชื่อมโยงการท	องเท่ียวการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ'านป?ญหาด'านกฎระเบียบท่ี
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ'านท่ีไม	เอ้ือต	อการท	องเท่ียว
ในบางเส'นทางตลอดจนป?ญหาการขาดศักยภาพของ
ผู'ประกอบการไทย 
8) การท	องเท่ียวไทยมีแนวโน'มได'รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความเสี่ยงเกิดจาก
ป?จจัยต	างๆ เช	นน้ําท	วมฉับพลัน น้ําท	วมขัง การกัดเซาะ 
ไฟปSา ระบบนิเวศ และโรคระบาด เป+นต'น 
9) ประเทศไทยยังคงมีจุดอ	อนในด'านความปลอดภัย 
กฎระเบียบด'านสิ่งแวดล'อม สุขอนามัย และนโยบาย
รัฐบาล 
10) มีการกระจายอํานาจและเปpดโอกาสให'ชุมชนและ
ท'องถ่ินมีส	วนร	วมในการบริหารจัดการมากข้ึน 

สวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ6ต	างจากภูมิภาคอ่ืน 

 

2.1.3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร'างการตลาด 
           กลุ	มประเทศ BRIC(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน)มีรายได'เพ่ิมข้ึนและมีศักยภาพในการส	งออก
นักท	องเท่ียวในอนาคต UNWTO คาดว	าในป� พ.ศ.2563 จีนจะเป+นตลาดส	งออกและนําเข'านักท	องเท่ียวใหญ	ท่ีสุด 
ในโลกโดยมีนักท	องเท่ียว100-120ล'านคน/ป� (World Tourism Organization : (UNWTO) 
2.1.4)  การแข	งขันด'านการท	องเท่ียวสูงข้ึน 
           การทวีบทบทสําคัญของตลาดเกิดใหม	ซ่ึงตลาดเหล	านี้ส	วนใหญ	จะอยู	ภายในทวีปเอเชียท้ังตลาดท่ีมีขนาด
ใหญ	เช	นจีนอินเดียและตลาดขนาดกลางถึงขนาดเล็กเช	นกลุ	มประเทศท่ีอยู	ในเอเชียใต'กลุ	มประเทศในตะวันออก
กลางกลุ	มประเทศท่ีอยู	ในเอเชียกลางเป+นต'นหลายประเทศจึงได'ลงทุนเก่ียวกับการท	องเท่ียวการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ6การกําหนดกลยุทธ6และการใช'นโยบายปกปFองคนของตนให'เดินทางท	องเท่ียวภายในประเทศเพ่ือ
แย	งชิงตลาดในเวทีโลก 
2.1.5) การเปลี่ยนแปลงโครงสร'างประชากรโลก 
           อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู	ท่ีระดับ 1.11ในป?จจุบัน จะลดลงเป+น ระดับ 0.86 ในช	วงป�2563-
2568 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ 2552 วิสัยทัศน6 2570สู	แผนฯ 11) 
โดยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกเริ่มเข'าสู	สังคมผู'สูงอํายุประเทศเยอรมันญ่ีปุSนรัสเซียมีอัตราเพ่ิมขอ
ประชากรติดลบนักท	องเท่ียวกลุ	มผู'สูงอายุจึงมีแนวโน'มเพ่ิมสูงข้ึนนักท	องเท่ียวกลุ	มนี้มีความพร'อมในด'านเวลาและ
งบประมาณสนใจการท	องเท่ียวเชิงสุขภาพการท	องเท่ียวแบบพํานักนานและต'องการท	องเท่ียวในแหล	งท่ีเท่ียวท่ีมี
ความพร'อมในด'านโครงสร'างพ้ืนฐานนอกจากนี้การกระตุ'นประชาชนให'เดินทางท	องเท่ียวอาทิการลดชั่วโมงการ



ทํางานการสนับสนุนให'ประชาชนมีโอกาสพัฒนาประสบการณ6ของตนจากการเดินทางท	องเท่ียวการลดอัตราภาษี
มูลคํ่าเพ่ิมสินค'าอุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษีนายจ'างมาตรการดังกล	าวได'มีการดําเนินการในหลายประเทศเป+น
การกระตุ'นให'เกิดการเดินทางท	องเท่ียวระหว	างประเทศมากข้ึน 
2.1.6) การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           การช	วงชิงตลาดการท	องเท่ียวระบบอิเล็กทรอนิกส6 ความรู'สาระและสารสนเทศกลายเป+นเครื่องมือสําคัญ 
ในการสร'างความแตกต	างและสร'างคุณค	าของสินค'าในอนาคตรูปแบบของ e-commerceและe-businessจะมี
ความสําคัญและซับซ'อนมากข้ึนในทุกกลุ	มอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมท	องเท่ียวนักท	องเท่ียวรุ	นใหม	มีแนวโน'มท่ี
จะใช'ข'อมูลท	องเท่ียวผ	านอินเทอร6เน็ตเพ่ือทําการสืบค'นและเปรียบเทียบราคามากข้ึนคาดการณ6ว	ามีประชากรโลก
กว	า1.5พันล'านคนท	องอยู	บนโลกอินเทอร6เน็ตและเกือบ600ล'านคนท่ีผันตนมาเป+นสมาชิกในสังคมOnline
บทบาทของอินเทอร6เน็ตซ่ึงแต	เดิมทําหน'าท่ี เพียงให'ข'อมูลเพ่ือปFอนข	าวสารด'านเดียวได'กลายมาเป+นช	องทางใหม	
ในการแพร	กระจายข	าวการให'ข'อมูลและมีอิทธิพลต	อการตัดสินใจของนักท	องเท่ียวช	องทางการขาย 
 
2.2วิกฤตและความเสี่ยงท่ีส	งผลกระทบต	อการท	องเท่ียว 
2.2.1)การท	องเท่ียวโลกมีความเสี่ยงท่ีจะได'รับผลกระทบจากการก	อการร'ายระหว	างประเทศ 
     การก	อการร'ายและอาชญากรรมข'ามชาติมีแนวโน'มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรงมีรูปแบบและรุนแรงมีรูปแบบ
และโครงข	ายท่ีซับซ'อนมากข้ึนโดยใช'ความก'าวหน'าด'านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป+นป?จจัยสนับสนุน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ .2552.วิสัยทัศน6 2570สู	แผนฯ11.) และมี
แนวโน'มคงอยู	ต	อไปในหลายภูมิภาคของโลกเป+นป?จจัยสําคัญท่ีมีผลต	อการตัดสินใจเดินทางของนักท	องเท่ียวและ 
จิตวิทยาของผู'บริโภคท่ีจะชะลอการจับจ	ายใช'สอยประเทศไทยจึงต'องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด'านต	างๆและ 
ภาวะการแข	งขันท่ีจะรุนแรงมากข้ึน 
2.2.2)การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 
             ผลกระทบจากสภาวะโลกร'อนเริ่มแสดงให'เห็นชัดเจนจากภัยธรรมชําติท่ีเกิดข้ึนอย	างรุนแรงครอบคลุม
ไปทุกภูมิภาคเห็นได'จากความรุนแรงของภัยพิบัติต่ํางๆเช	นพายุน้ําท	วมภัยแล'งแผ	นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิช	วง
30ป�ท่ีผ	านมานี้อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนในแบบข้ันบันไดภัยพิบัติทางน้ําเพ่ิมข้ึน30.7%วาตภัย(พายุ)
เพ่ิมข้ึน26.6%และแผ	นดินไหวเพ่ิมข้ึน8.6% (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ 
2552 วิสัยทัศน6 2570สู	แผนฯ11.) ประเทศต	างๆจึงเริ่มหันมาใส	 ใจสิ่งแวดล'อมการสร'างจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ6
สิ่งแวดล'อมและใช'เป+นกลยุทธ6ในการสร'างความแตกต	างท่ีเหนือกว	าคู	แข	งขันเป+นจุดขายกระตุ'นหรือเชิญชวนลูกค'า
ให'เข'ามาซ้ือหาหรือใช'บริการท	องเท่ียวในอนาคต GreenLogistic เป+นเทรนด6ท่ีถูกกําหนดให'แหล	งท	องเท่ียวต'องให'
ความสําคัญกับสิ่งแวดล'อมและอาจถูกกําหนดเป+นเง่ือนไขหนึ่งในการท	องเท่ียวระหว	างประเทศ 
2.2.3)ความเสี่ยงของโรคระบาด 
              ความรุนแรงมีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนแม'ว	าในหลายกรณีจะมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าก็ตามแต	โรคระบาดท่ีเกิด
จากไวรัสสายพันธุ6ใหม	ๆท่ีเกิดข้ึนทําให'นักท	องเท่ียวมีความกังวลและรู'สึกไม	ปลอดภัยดังเช	นการระบาดจากไวรัส
สายพันธุ6ใหม	2009การท	องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตลดลงร'อยละ31.6 ภูมิภาคยุโรปและ
ตะวันออกไกลลดลงร'อยละ 26.3 ( IATA and Centre for Asia Pacific Aviation 
Source:IATAandCentreforAsiaPacificAviation) 
 
 
 
 



2.2.4)สภาวะเศรษฐกิจโลก 
             ความไม	แน	นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส	งผลกระทบต	อจํานวนนักท	องเท่ียวในอนาคตสภาวะ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลกในป� พ.ศ.2551 และต	อเนื่องถึงป?จจุบันส	งผลต	อการตัดสินใจเดินทางท	องเท่ียวอย	างไรก็
ตามคาดการณ6ว	าในอนาคตเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย	างต	อเนื่องโดยเฉพาะมีกลุ	มประเทศ BRIC(บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย และจีน) ท่ีคาดการณ6ว	าจีนรัสเซียและอินเดียมีแนวโน'มเศรษฐกิจขยายตัวมากกว	าร'อยละ7ในช	วงป�
พ.ศ.2558-2568 
 
2.3การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท	องเท่ียว 
2.3.1)พฤติกรรมผู'บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
     ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าผลให'นักท	องเท่ียวใช'จ	ายด'านการท	องเท่ียวอย	างระมัดระวังโดยคํานึงถึง
ความคุ'มค	าเงินมากข้ึนประกอบกับการท่ีคู	แข	งหันมาใช'กลยุทธ6ด'านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท	องเท่ียวท่ี
หดตัวลงทําให'นักท	องเท่ียวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึนซ่ึงมีผลให'เกิดพฤติกรรมLastminute
คือใช'เวลาสั้นก	อนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจในการจอง/ซ้ือสินค'าและบริการท	องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความคุ'มค	า 
2.3.2)นักท	องเท่ียวนิยมเดินทางท	องเท่ียวระยะใกล' 
     โดยอาจเลือกเดินทางท	องเท่ียวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน ท้ังนี้การรวมกลุ	มทาง
เศรษฐกิจของประเทศต	างๆและกรอบความร	วมมือด'านการท	องเท่ียวเช	น UNWTO APEC ASEANACD GMS 
ACMECS IMT-GTและBIMSTECเป+นต'นช	วยลดอุปสรรคและข'อจํากัดในการท	องเท่ียว 
2.3.3)นักท	องเท่ียวมีแนวโน'มสนใจการท	องเท่ียวในความสนใจพิเศษ(Special Interest Tourism) 
      เช	นการท	องเ ท่ียว เชิ งสุขภาพ (HealthTourism) การท	อง เ ท่ียวเชิ งผจญภัย (AdventureTourism)          
การท	องเท่ียวเชิงศาสนา(SpiritualTourism)การท	องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ(MICE)และการ
ท	องเท่ียวเชิงกีฬา(SportsTourism)เป+นต'นรูปแบบการท	องเท่ียวดังกล	าวมีแนวโน'มขยายตัวเนื่องจากนักท	องเท่ียว
มีแนวโน'มต'องการท่ีจะเรียนรู'และได'รับประสบการณ6ท่ีแตกต	างในการท	องเท่ียวแต	ละครั้งต'องการสัมผัสธรรมชาติ
ท่ีบริสุทธิ์กิจกรรมท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล'อมเลือกพักแรมในโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ6ซ่ึงประเทศไทยมีความพร'อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานสําหรับการท	องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
2.3.4)กระแสของความสนใจและใส	ใจในสุขภาพและการออกกําลังกาย 
             ทําให'การท	องเท่ียวเชิงสุขภาพ (HealthTourism) และการท	องเท่ียวเชิงกีฬา (SportsTourism)        
มีแนวโน'มได'รับความสนใจจากนักท	องเท่ียวสําหรับการท	องเท่ียวเชิงกีฬาประเทศต	างๆได'แข	งขันกันแย	งสิทธิ์ใน
การจัดกิจกรรมหรือ Event ด'านการกีฬาซ่ึงไทยเป+นประเทศหนึ่ง ท่ีมีความพร'อมในด'านบุคลกรสนามแข	งขันมี
ประสบการณ6ในการจัดการแข	งขันกีฬาระดับนํานําชาติรวมถึงกีฬาท่ีมีเอกลักษณ6เช	นมวยไทยและตะกร'อสําหรับ
การท	องเท่ียวเชิงสุขภาพไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสปาการนวดแผนไทยความพร'อมในดํ้านของบุคลากรมีสถาน
ประกอบการท่ีมีคุณภาพซ่ึงพร'อมต	อการรองรับนักท	องเท่ียวในอนาคต 
2.3.5)กระแสความรับผิดชอบต	อสังคมและสิ่งแวดล'อมการอนุรักษ6ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิม 
             กําลังได'รับความนิยมจากนักท	องเท่ียวและมีแนวโน'มมากข้ึนแนวคิดการพัฒนาอย	างยั่งยืนได'ถูกเปลี่ยน
ถ	ายเข'าสู	อุตสาหกรรมท	องเท่ียวโดยรวมอย	างเป+นลําดับและกําลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู	การจัดการท่ีคํานึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป+นอยู	ของ
ชุมชนและมุ	งเน'นสิ่งแวดล'อมและฐานทรัพยากรของพ้ืนท่ีท	องเท่ียวเป+นสําคัญดังนั้นจึงเป+นโอกาสในการสร'าง
เอกลักษณ6และตราสัญลักษณ6สินค'าทางการท	องเท่ียววัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให'เป+นท่ีรู'จักและ
ได'รับการยอมรับในระดับสํากล 
 



ส'วนท่ี 3 
การวิเคราะห$ปIจจัยแวดล-อมของการท'องเท่ียว ภายในตําบลจันดี 

และประเด็นสําคัญต'อการพัฒนาการท'องเท่ียวตําบลจันดี 
3.1 การวิเคราะห$เพ่ือพัฒนาท-องถ่ิน 
  3.1.1 การวิเคราะห$กรอบการจัดทํายุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส'วนท-องถ่ิน 
ผลการวิเคราะห$ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปIจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท-องเมินสถานภาพการพัฒนาในปIจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท-องถ่ินด-วยเทคนิค  SWOT  
Analys ป?จจัยภายใน 

1) จุดอ'อน  (Weeknes) 
 

ลําดับท่ี 
ด'าน 

คะแนน 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

ทรัพยากรทางการบริหาร/เครื่องไม	เครื่องมือ 

บุคลากร (อัตรากําลัง  คุณภาพ, วินัย, ทัศนคติ, พฤติกรรม 

ระเบียบ  กฎหมาย  (เทศบัญญัติ  และข'อบังคับอ่ืน ๆ ) 

งบประมาณ  (ความสามารถในการจัดเก็บ)  รวมถึงระบบ
ช	วยเหลืออ่ืน ๆ  

ระบบฐานข'อมูล 

การประสานงาน/การอํานวยการ 

การบริหาร  จัดการองค6การ 

การมีส	วนร	วมของประชาชน 

-1 

-1 

-1 

-3 

 

-3 

-1 

-2 

-3 

 
รวม 

(-15) 

 

  การวิเคราะห6ป?จจัยภายใน  เพ่ือหาจุดอ	อน (Weeknes)  และจุดแข็ง (Strength)  ของเทศบาลตําบล
จันดี  กรณีจุดอ	อนเป+นการพิจารณาว	าเทศบาลตําบลจันดีมีจุดอ	อน  ส	วนเสีย  ความอ	อนแอ  ข'อจํากัด  ความไม	พร'อม  
กรณีของจุดแข็งเป+นการพิจารณาป?จจัยภายในของหน	วยงานว	ามีส	วนดี  ความเข'มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพหรือ
ส	วนท่ีช	วยส	งเสริมให'เกิดความสําเร็จในการพัฒนาท'องถ่ิน 

 



2) จุดแข็ง  (Strength) 
 

ลําดับท่ี 
ด'าน 

คะแนน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ทรัพยากรทางการบริหาร/เครื่องไม	เครื่องมือ 

วัฒนธรรมท'องถ่ิน 

ระเบียบข'อกฎหมาย 

งบประมาณ 

ฐานข'อมูล 

การประสานงาน / การอํานวยการ / ความร	วมมือ 

การบริหารจัดการองค6กร 

การมีส	วนร	วมของประชาชน 

บุคลากรอัตรากําลัง 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

 
รวม 

17 

   3)  อุปสรรค  (Threat) 
 

ลําดับท่ี 
ด'าน 

คะแนน 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

นโยบายรัฐบาล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสนับสนุนงบประมาณ 

นักการเมืองระดับชาติ 

การกระจายอํานาจ 

กฎหมาย  ระเบียบจากส	วนกลาง 

โลกาภิวัฒน6 / ความเจริญก'าวหน'าของเทคโนโลยี 

-1 

-1 

-3 

-2 

-1 

-2 

-1 



7. 

8. 

การคมนาคมขนส	ง 

โอกาสในการเรียนรู'  การศึกษา 

-2 

-1 

 
รวม 

(-14) 

 

   4)โอกาส  (Opportunity) 

ลําดับท่ี 
ด'าน 

คะแนน 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

การเมืองระดับจังหวัด / ระดับชาติ / กลุ	มผล 

ประโยชน6 

กฎหมาย / การกระจายอํานาจ 

เศรษญกิจ / การค'าเสรี / การลงทุน 

สภาพสังคมโดยรวม 

นโยบายรัฐบาล 

เทคโนโลยี / ความก'าวหน'าทางวิทยาศาสตร6 

การสนับสนุนงบประมาณจากส	วนกลาง 

การคมนาคมขนส	ง 

โอกาสทางการศึกษาเรียนรู' 

1 

 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

 
รวม 

18 

 

  การวิเคราะห6ป?จจัยภายนอก  (Enternal)   คือ  การศึกษาอุปสรรค  (threat)  และโอกาส 
(opportunity)  กรณีท่ีศึกษาอุปสรรค  หมายถึง  การค'นหาภาวะคุกคามก	อให'เกิดผลเสียต	อท'องถ่ิน  กรณีศึกษาโอกาส  
หมายถึง  การค'นหาว	าอะไรท่ีเป+นโอกาสอันดีของท'องถ่ิน  โดยพิจารณาในด'านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
ปกครอง  และเทคโนโลยี 

 

 



ตารางคะแนน SWOT 

ลําดับท่ี ด-าน มาก ปานกลาง น-อย ไม'มี 

1 Strength 3 2 1 0 

2 Weeknes -1 -2 -1 0 

3 Opportunity 3 2 1 0 

4 Threat -1 -2 -1 0 

สรุปคะแนน 
ป�จจัยภายใน 
 จุดแข็ง  (Stength)  =  17  คะแนน 

 จุดอ	อน  (Weeknes)  =  (-15) 

 อุปสรรค  (Threat)  =  (-11) 

 โอกาส  (Opportunity)  =  14  คะแนน 

นําคะแนนมาเข-าตาราง  SWOT  เพ่ือกําหนดแนวทางในการตัดสินใจ) 

                       ใช'
พันธมิตร 

 

ปรับปรุง 

โอกาส 

18 

ขยายงาน 

 

                    ดําเนินการ
เอง 

 

จุดอ	อน 

(-15) 

SWOT 

Analysis 

จุดแข็ง 

(17) 

ถดถอย 

 

                            ต้ังรับ 

อุปสรรค 

(-14) 

                         สุขุม
รอบคอบ 

 

รอโอกาส 

 



  วิเคราะห6ทิศทางการพัฒนาเทศบาลตําบลจันดี  ยกตัวเลขในตารางจะเห็นได'ว	า  ตัวเลขของโอกาส  
(Opportunity)  จุดแข็ง (Swot)  เป+นตัวเลขท่ีสูงท่ีสุด  ดังนั้นการพัฒนาเทศบาลจะเป+นไปในทิศทางท่ีจะต'องเร	งรัด
ขยายงานและดําเนินการด'วยตนเอง  หมายความว	า  เทศบาลตําบลจันดีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะขยายงานของเทศบาล
ในเชิงรุก  โดยเทศบาลเองเป+นทิศทางท่ีสําคัญ  ดังนั้นในส	วนการพัฒนาและส	งเสริมการท	องเท่ียวจึงเป+นภารกิจหนึ่งท่ี
เทศบาลตําบลจันดีสามารถบริการประชาชนให'มีการพัฒนาให'ดีจากเดิมท่ีเป+นอยู	ได'เช	นกัน 

  ในขณะเดียวกันตัวเลขของจุดอ	อน  (Weekens)   และอุปสรรค (thrat)  เป+นตัวเลขท่ีน	าสนใจแม'จะ
น'อยกว	าจุดแข็งและโอกาสก็ตามเราไม	อาจท่ีจะท้ิงการวิเคราะห6ตัวเลขของจุดอ	อนได'ท้ังนี้เพราะว	าตัวเลขท้ัง 2  ตัว   มี
ค	าใกล'เคียงกับจุดแข็งและโอกาส  ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลจันดีแม'ว	ามีศักยภาพในการพัฒนา  โดย
การขยายงานและดําเนินการด'วยตัวเองแล'ว  เทศบาลตําบลจันดีก็ไม	ควรท่ีจะปรับปรุงจุดอ	อนของจนเองพร'อมท้ังต'องมี
ความสุขุมรอบคอบ  เพ่ือรอโอกาสในบางครั้ง  หรืออาจจะต'องใช'พันธมิตรในการดําเนินกิจการในบางเรื่อง 

  โดยสรุปการบริการศักยภาพในการพัฒนาโดย SWOT  Analysis    เทศบาลตําบลจันดีสามารถทําการ
ขยายงานในเชิงรุกด'วยตัวเองด'วยศักยภาพท่ีมีอยู	ตามข'อมูลของการวิเคราะห6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส'วนท่ี4 
ยุทธศาสตร$พัฒนาการท'องเท่ียวตําบลจันดี 

 
การแข	งขันในภาคอุตสาหกรรมการท	องเท่ียวมีแนวโน'มการแข	งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกประเทศต	างก็ให'ความสําคัญ
กับการลงทุนและพัฒนาด'านการท	องเท่ียวเพ่ือสร'างรายได'ให'ประเทศประกอบกับบริบทท่ีเปลี่ยนไปท้ังสถานการณ6
และป?จจัยเสี่ยงด'านการท	องเท่ียวท่ีนับวันยิ่งรุนแรงและซับซ'อนเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนจึงมีความจําเป+นต'องแสวงหา
แนวทางการพัฒนาการท	องเท่ียวไทยโดยกําหนดวิสัยทัศน6เปFาประสงค6เปFาหมายพันธกิจและยุทธศาสตร6การพัฒนา
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน6 
 “การท	องเท่ียวเข'มแข็ง ชุมชนมีส	วนร	วม สู	มาตรฐานการท	องเท่ียวสากล” 
เปFาประสงค6 
1.ขีดความสามารถในการแข	งขันด'านการท	องเท่ียวของตําบลจันดีเพ่ิมข้ึน 
2.รายได'จากการท	องเท่ียวของตําบลจันดีเพ่ิมข้ึนโดยเน'นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร'างมูลค	าและคุณค	า 
3.สร'างรายได'และกระจายรายได'โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
เปFาหมาย 
1.อันดับขีดความสามารถในการแข	งขันด'านการท	องเท่ียวของตําบลจันดีเพ่ิมข้ึน 
2.รายได'จากการท	องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึนไม	น'อยกว	าร'อยละ 2 
3.ประชาชนมีรายได'จากการท	องเท่ียวเพ่ิมข้ึนไม	น'อยกว	าร'อยละ 2 
พันธกิจ 
1.พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท	องเท่ียวตลอดจนป?จจัยสนับสนุนด'านกาท	องเท่ียว 
ให'มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
2.พัฒนาและฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียวให'มีศักยภาพมีการพัฒนาอย	างยั่งยืนสร'างความสมดุลระหว	างการใช'ประโยชน6 
ทรัพยากรท	องเท่ียวควบคู	ไปกับกํารอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล'อมสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 
3.เตรียมความพร'อมของภาคบริการและป?จจัยสนับสนุนการท	องเท่ียวให'มีความพร'อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
4.สร'างความเชื่อม่ันและส	งเสริมการท	องเท่ียวให'สามารถสร'างรายได'ให'แก	ตําบลจันดี 
5.บูรณาการงานด'านการท	องเท่ียวให'มีเอกภาพลดความซํ้าซ'อนของภารกิจสร'างกลไกในการสนับสนุนการ 
พัฒนาการท	องเท่ียวและการบริหารจัดการอย	างมีส	วนร	วมจากทุกภาคส	วน 
 
ยุทธศาสตร$ 
เพ่ือให'บรรลุวิสัยภารกิจวัตถุประสงค6และเปFาประสงค6ของแผนพัฒนาการท	องเท่ียวตําบลจันดี พ.ศ.2559–2563 
จึงได'กําหนดยุทธศาสตร6ออกเป+น 5 ยุทธศาสตร6ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท	องเท่ียว 
      ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาและฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียวให'เกิดความยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การพัฒนาสินค'าบริการและป?จจัยสนับสนุนการท	องเท่ียว 
      ยุทธศาสตร6ท่ี 4 การสร'างความเชื่อม่ันและส	งเสริมการท	องเท่ียว 
      ยุทธศาสตร6ท่ี 5 การส	งเสริมกระบวนการมีส	วนร	วมของภาครัฐภาคประชาชนและองค6กรปกครองส	วน



ท'องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท	องเท่ียว 
 
ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท	องเท่ียว 
  การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท	องเท่ียวมีส	วนสําคัญในการ 
แก'ไขป?ญหาและข'อจํากัดในด'านการท	องเท่ียวท่ีอาจส	งผลให'ศักยภาพการท	องเท่ียวของตําบลจันดีลดลง 
โครงสร'างพ้ืนฐานเหล	านี้ถนนภายในแหล	งท	องเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลจันดีนี้ได'แก	ท่ีเชื่อมโยงการท	องเท่ียวใกล'เคียง 
และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีอาจเป+นอุปสรรคสําคัญต	อการพัฒนาการท	องเท่ียวไทยโดยมีแนวทาง 
ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาและฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียวให'เกิดความยั่งยืน 
 การขยายตัวของการท	องเท่ียวโดยเน'น ปริมาณนักท	องเท่ียวหรือการแสวงหารายได'จากการ 
ท	องเท่ียวในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม	ทันทําให'แหล	งท	องเท่ียวของไทยมีความเสื่อมโทรม  ในการพัฒนา 
และฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียวให'เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ6และการฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียว 
อย	างมีทิศทางไม	ทําลายทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและเอกลักษณ6ของตําบลจันดีโดยคํานึงถึง 
ขีดความสามารถในการรองรับของแหล	งท	องเท่ียวเพ่ือปFองกันการใช'ประโยชน6มากเกินไปการกําหนดมาตรการใน 
การแก'ไขกฎระเบียบและข'อบังคับต	างๆ เพ่ือให'แหล	งท	องเท่ียวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับ
นักท	องเท่ียว 
ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การพัฒนาสินค'าบริการและป?จจัยสนับสนุนการท	องเท่ียว 
   ยุทธศาสตร6มุ	งเน'นการพัฒนาสินค'าและบริการท	องเท่ียวให'มีมาตรฐานอย	างต	อเนื่องครบวงจร 
ความพร'อมของภาคคบริการและการท	องเท่ียวแม'ได'รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม	สงบ 
ภายในประเทศแต	มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟcdนฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยังเป+นแหล	ง 
ท	องเท่ียวท่ีได'รับความนิยมจากนักท	องเท่ียวต	างประเทศและมีโครงสร'างพ้ืนฐานด'านการท	องเท่ียวเช	นโรงแรม 
และสปาท่ีมีมาตรฐานสูงบริการท	องเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอย	างรวดเร็วนอกจากนี้เศรษฐกิจสร'างสรรค6ได'มี 
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท	องเท่ียว 
ยุทธศาสตร6ท่ี 4 การสร'างความเชื่อม่ันและส	งเสริมการท	องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6เน'นให'นักท	องเท่ียวรับรู'และเข'าใจในภาพลักษณ6ท่ีดีและเพ่ือเป+นการสร'างความเชื่อม่ันให'แก	
นักท	องเท่ียวในการเดินทางมาท	องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลจันดี โดยดําเนินการด'านการตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ือ
เผยแพร	ประชาสัมพันธ6แหล	งท	องเท่ียวในตําบลจันดี ให'เป+นท่ีรู'จักของนักท	องเท่ียวไทยผ	านสื่อต	างๆโดยมีเปFาหมาย
เพ่ือให'นักท	องเท่ียวเดินทางเข'ามาท	องเท่ียวมากข้ึนมีการใช'จ	ายมากข้ึน 
ยุทธศาสตร6ท่ี 5 การส	งเสริมกระบวนการมีส	วนร	วมของภาคประชาชนและองค6กรปกครองส	วนท'องถ่ินในการ 
บริหารจัดการทรัพยากรการท	องเท่ียว 
 โครงสร'างการบริหารจัดการด'านการท	องเท่ียวยังขาดความเชื่อมโยงระหว	างท'องถ่ินและการมีส	วนร	วมของ
ประชาชนภาคเอกชน และชุมชนขาดความรู'ด'านการจัดการภูมิทัศน6และการวางแผนพัฒนาการท	องเท่ียวการ
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการด'านการท	องเท่ียวจึงเป+นแนวทางในการบูรณาการการทํางานร	วมกันการกําหนด
ภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให'ชัดเจนกําหนดรูปแบบการพัฒนาการท	องเท่ียวท่ีสอดคล'องกับพ้ืนท่ีสนับสนุน
ให'เกิดการท	องเท่ียวอย	างครบวงจร 
 
 
 
 



 
 

ส'วนท่ี6 
กลไกการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร$ในแผนส'งเสริมการท'องเท่ียวเทศบาลตําบลจันดี 

พ.ศ.2559 ไปสู'การปฏิบัติ 
 

 การท่ีจะขับเคลื่อนส	งเสริมการท	องเท่ียวเทศบาลตําบลจันดี พ.ศ.2559 – 2562 ให'บังเกิดผลในการ
ปฏิบัติใน หน	วยงานท่ีเก่ียวข'องในทุกระดับสู	ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน6ภารกิจวัตถุประสงค6และเปFาประสงค6ของแผน
ยุทธศาสตร6ฯนั้นจะต'องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร6ฯโดยเทศบาลตําบลจันดีจะต'องดําเนินการ
ตามกลยุทธ6แนวทางดําเนินการตามความเหมาะสมและศักยภาพและจะต'องให'ความสําคัญกับการมีส	วนร	วมของ
ประชาชนทุกภาคส	วนของสังคมต	อการดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนต้ังแต	ร	วมคิดร	วมวางแผนและร	วม
ดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต	ละภาคส	วนรวมท้ังร	วมติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย	างต	อเนื่อง อันเป+นการระดมทรัพยากรและผนึกพลังสังคมร	วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร6ไปสู	การปฏิบัติอย	างเป+นรูปธรรมควบคู	ไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด'วย
การจัดทําและใช'แผนระดับต	างๆเป+นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรแลงบประมาณ
รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให'เอ้ือต	อการพัฒนาสร'างองค6ความรู'เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อนให'เกิด
สัมฤทธิผลโดยมีเปFาหมายร	วมกันคือการส	งเสริมพัฒนาภาคการท	องเท่ียวให'เป+นแหล	งสร'าง 
รายได'และกระจายรายได'อย	างสมดุลและยั่งยืนดังนี้ 
5.1ด'านการนํานโยบายไปสู	การปฏิบัติ 
   การถ	ายทอดส	งเสริมการท	องเท่ียวเทศบาลตําบลจันดี พ.ศ.2559 – 2562 ไปสู	การปฏิบัติอย	างเป+นรูปธรรม
เพ่ือให'เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปFาประสงค6และตัวชี้วัดอย	างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต'องอาศัยความรู'
ความเข'าใจในยุทธศาสตร6และแนวทางปฏิบัติตลอดจนความร	วมมือดําเนินการรวมท้ังการติดตามประเมินผลจาก
ภาคีการพัฒนาโดยมีแนวทางดังต	อไปนี้ 
5.2.1การสร'างความรู'ความเข'าใจให'แก	กลุ	มภาคีการพัฒนา 
      จัดให'มีกระบวนการสร'างความรู'และการมีส	วนร	วมจากทุกภาคส	วนให'เข'าใจในเนื้อหาสาระสําคัญของแผน
ส	งเสริมการท	องเท่ียวเทศบาลตําบลจันดี พ.ศ.2559- 2562 โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนท่ีจะสนับสนุน
การแปลงแผนไปสู	การปฏิบัติพร'อมท้ังรณรงค6ให'ใช'แผนยุทธศาสตร6และแนวทางมาตรการดังกล	าวเป+นเครื่องมือใน
การกําหนดนโยบายการพัฒนาฟcdนฟูและกระตุ'นการท	องเท่ียวโดยการจัดประชุมชี้แจงผู'ท่ีเก่ียวข'องกับกาท	องเท่ียว
เท่ียวภายในตําบลจันดี จะได'นําไปกําหนดเป+นกรอบแผนงาน/โครงการและวางแผนด'านงบประมาณกําหนดเป+น
แผนปฏิบัติการให'สอดคล'องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาฯรวมท้ังสร'างความเข'าใจถึงระบบความสัมพันธ6และ
ความสําคัญของภาคีพัฒนาเครือข	ายด'านการท	องเท่ียวท่ีมีต	อการพัฒนาและส	งเสริมการท	องเท่ียวโดยผ	านการ
สื่อสารประชําสัมพันธ6ทุกรูปแบบเพ่ือเป+นการเผยแพร	ข'อมูลข	าวสารสู	การรับรู'ของสังคมในวงกว'างให'เห็นถึง
ความสําคัญและเกิดจิตสาธารณะในการสร'างภาพลักษณ6ท่ีดีต	อการท	องเท่ียวพร'อมท้ังเป+นการส	งเสริมการมีส	วน
ร	วมของภาคประชาชนในกระบวนการตัดสินใจและร	วมกันบริหารจัดการการท	องเท่ียวเพ่ือให'เกิดการสร'างรายได'
และกระจายรายได'อย	างเป+นธรรม 
 
 
 
 



 
 
สรุปภาพรวมการจัดทําแผนพัฒนาการท	องเท่ียวตําบลจันดี พ.ศ. 2559–2562 
  แผนพัฒนาการท	องเท่ียวตําบลจันดี พ.ศ.2559–2562 เป+นเครื่องมือประกอบการพัฒนาการท	องเท่ียว
ตําบลจันดี โดยกําหนดยุทธศาสตร6ออกเป+น 5 ยุทธศาสตร6ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท	องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาและฟcdนฟูแหล	งท	องเท่ียวให'เกิดความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 3 การพัฒนาสินค'าบริการและป?จจัยสนับสนุนการท	องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 4 การสร'างความเชื่อม่ันและส	งเสริมการท	องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร6ท่ี 5 การส	งเสริมกระบวนการมีส	วนร	วมของภาครัฐภาคประชาชนและองค6กรปกครองส	วนท'องถ่ินใน
  การบริหารจัดการทรัพยากรการท	องเท่ียว 
 

  ดังนั้นเพ่ือให'บรรลุวิสัยทัศน6วัตถุประสงค6ประสงค6และเปFาประสงค6ของแผนฯจึงต'องมีการแปลง
ยุทธศาสตร6สู	แผนปฏิบัติการในการพัฒนาการท	องเท่ียวอย	างถูกต'องเหมาะสมโดยเน'นกระบวนการมีส	วนร	วมของ
ทุกภาคส	วนเพ่ือให'ภาคประชาชนภาคเอกชน และชุมชนเข'ามามีส	วนร	วมในการจัดระเบียบแหล	งท	องเท่ียวไม	ให'อยู	
ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกทําลายเป+นมิตรต	อสิ่งแวดล'อมรวมท้ังการเป+นเจ'าบ'านท่ีดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกในปริมาณท่ีเหมาะสมสะดวกและบริการท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนส'งเสริมการท'องเท่ียวเทศบาลตําบลจันดี 
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 
1.เทศกาลตรุษจีน เท่ียวตลาดร'อยป� 

มกราคม - กุมภาพันธ6 ถนนสายกลาง (ลิ้มกาเฉ้ือง) 
  

ชมบารมีพ	อท	านคล'าย   
2.ประเพณีสงกรานต6จันดี สรงน้ําพ	อท	าน 

เมษายน ถนนสายกลาง (ลิ้มกาเฉ้ือง) 
  

คล'ายวาจาสิทธิ   
3.กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน-ธันวาคม ท	าน้ําเทศบาลตําบลจันดี   
4.ส	งเสริมการท	องเท่ียวในชุมชน 

ตลอดท้ังป� หมู	ท่ี5  ชุมชนบ'านนายาว 
  

-แหล	งท	องเท่ียวเชิงนิเวศน6พรุอาใจ   
5.ศูนย6การค'าตลาดจันดี ตลอดท้ังป� ม.4  ชุมชนเมือง   

 
 
 
 


