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จุดมุ่งหมายของการพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร 

มีความรวดเร็วในการขนส่งผู้โดยสาร 

มีความประหยัดในการขนส่งผู้โดยสาร 

มีความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร 

มีความสะดวกสบายในการขนส่งผู้โดยสาร 

มีความแน่นอนและตรงเวลาในการขนส่งผู้โดยสาร 



ปัจจัยในการพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร 
ด้านผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร 
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เส้นทางการขนส่งผู้โดยสารเป็นทางตรงเพื่อย่น

ระยะทางและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเส้นทางบริการให้เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรมและสภาพการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต 
มีแนวโน้มที่แต่ละประเภทการขนส่งจะพัฒนาการปรับตัวตามวัฏจักร

ชีวิต 



วัฏจักรชีวิตของการขนส่งผู้โดยสาร 

ขั้นทดลอง (Experimental) 
ขั้นเริ่มขยายตัว (Early Extension) 
ขั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Rapid Extension) 
ขั้นอิ่มตัว (Maturity) 
ขั้นเสื่อมโทรม (Decadence)  



Business life cycle 



ด้านรัฐบาล  

จัดสร้างอุปกรณ์พื้นฐานทางการขนส่ง 

มอบสัมปทาน 

ก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆและนโยบาย 

ทุกอย่างต้องค านึงถึงความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
จัดสรรการขนส่งด้วย 



WHAT IS LOGISTICS..??? 
 ค านิยามของ Logistics ตาม Council of Logistics Management (CLM) ในปี ค.ศ. 

1998 กล่าวไว้ว่า 

 “Logistics management is that part of the supply chain process that plans, 
implements ,and controls the efficient , effective flow and storage of goods 
, services , and related information from the “point – of – origin to the point 
– of – consumption” in order to meet customers requirement” 

 



 “Logistics หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมถึงการ
เคลื่อนย้าย , จัดเก็บ และกระจายสินค้า จากแหล่งที่ผลิต (Source of Origin) จนสินค้าได้มีการ
ส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ (Source of Consumption) 

  โดยกิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in Time) และเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่ง
ให้เกิดความพอใจแก่ลกูค้า (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มแก่สินค้า
และบริการ ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆของระบบ Logistics จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
ประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน” 

 



กระบวนการของ Logistics 
 จะเน้นที่การปฏิสัมพันธ์ในแบบที่เป็นองค์รวมหรือบูรณาการ (Integration) หมายถึง 

กระบวนการในการจัดการให้วัตถุดิบ (Raw Material) , สินค้า (Goods) และบริการ 
(Service) เคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง 
(Consumers Origin) ได้อย่างทันเวลา (Just In Time) และมีประสิทธิภาพ โดย Logistics 
จะมีความหมายซึ่งเน้นไปในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า (Cargoes Moving) ซึ่งมี
ความหมายรวมไปถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) , การเก็บรักษาสินค้า 
(Warehousing) และการกระจายสินค้า (Cargoes Distribution) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อ (Procurement) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด 
(Market Predict)  



กิจกรรมของลอจิสติกส์ 
 การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้า (Transportation & Moving) รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกบับรรจุ

ภัณฑ์ (Packaging) 

 ตัวแทนการบริหารการจัดส่งและขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Domestic & 
International Transportation) 

 กระบวนการ Clearing สินค้า และพิธีการทางศุลกากร (Customs Broker) 

 การบริหารจัดการคลังสินค้าภายใน(Inventory Management)และงานที่เกี่ยวข้องกับ Flow
ของสินค้า,แรงงานและให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นในการเกบ็รกัษาสินค้า 



 การบริการคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse Provider) และ การกระจายสินค้า (Distribution 
Center)  

 การบริหารท่าเรือ ,การจัดการสถานที่บรรจุสินค้า , การจัดการสถานีขนส่ง ICD , การได้สัมปทานที่
เกี่ยวกับการขนส่ง 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับลูกค้า (Market Value Added)     ได้แก่ การ
ส่งเสริมการตลาด , การเป็นตัวแทนในการจัดจ าหน่าย , การก าหนดความต้องการของตลาดและจัดการ
ค าสั่งซื้อ (Market Ordering) การให้ข้อมูลเพื่อคาดคะเนและพยากรณ์การขาย (Sale Forcasting) ,การ
แบ่งบรรจุสินค้าและ Packaging, การจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

 การประสานงานกับฝ่ายผลิต (Cooperate with Production) เพื่อประโยชน์ในการจัดการระบบลอจิ
สติกส์ของกระบวนการผลิตสินค้า หรืองานสนับสนุนการผลิตอื่นๆ เช่น การป้อนวัตถุดิบ ,การบริการงาน
เกี่ยวกับการ   ควบคุมคุณภาพสินค้าหรือ QC ฯลฯ 

 การจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนพัฒนาการขนส่งผู้โดยสาร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ผู้โดยสาร จะประกอบด้วยสาระที่ส าคัญอยู่ 5 เรื่อง คือ 
 สรุปสถานการณ์ด้านการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารในระยะที่ผ่านมา 

 ประมวลประเด็นปัญหาของการขนส่งผู้โดยสาร 

 ก าหนดเป้าหมายของการขนส่งผู้โดยสาร 

 ก าหนดแนวทางการพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร 
 ก าหนดมาตรการและแผนงานการพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร 



การพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
Development Logistic Hub 

 แนวคิดในการพัฒนา 
 เพื่อสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างงาน 

 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

 ตอบสนองตลาดได้รวดเร็ว 

 ประหยัดการลงทุนสิ่งอ านวยความสะดวกและค่าจ้าง 

 



ความส าคัญศูนย์กลางโลจิสติกส์  
Objectives of Logistics Hub 
 สนับสนุนการผลิตไปยังแหลง่ผลิตต้นทุนต่ า 

 สนับสนุนการจดัซื้อผลิตภัณฑ์/บรกิารมาตรฐาน 

 สนับสนุนการเข้าตลาดโลก 

 สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทีเ่ข้มข้นขึ้น 

 



โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 
 โดยโลจิสติกสส์ าหรับการทอ่งเที่ยวครอบคลุมสามเรื่องใหญค่ือ การขนส่งนักทอ่งเที่ยวและวัตถุ

สิ่งของ (Physical flow) การให้และรับข้อมลูข่าวสาร (Information flow) และการรับจา่ยเงนิ 
(Financial flow) ในขณะที่เรื่องการขนสง่ส าหรับการท่องเที่ยวจะครอบคลมุเฉพาะเรื่องการขนสง่
นักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของเท่านัน้ 
 



กรอบแนวคิดส าหรับโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 



โลจิสติกส์ท่องเที่ยวช่วยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร 
 โลจิสติกส์ทอ่งเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งทีช่่วยตอบค าถามที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้สองอย่าง คือ 

 อะไรควรเพิ่มเข้ามา  เช่น  Linkages (ความเชื่อมโยงท่ีต้องเชื่อมกนัให้ตดิ) , Facilities (สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ต้องมใีห้)  และ Activities (กิจกรรมที่ต้องจัดให)้ 

 อะไรควรเอาออกไป  เช่น  ความไม่มีประสิทธิภาพ  ความน่าเบื่อหนา่ย  ความไม่พึงประสงค์ต่าง 
ๆ   ตันทุนท่ีไม่ควรต้องจา่ย  เป็นต้น 



กรอบของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 ก. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow)   
  หมายรวมถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยว การขนส่งนักท่องเที่ยว การล าเลียงสัมภาระ

ของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น 
  ข. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information flow)   
  หมายรวมถึง การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานที่ 

ค าแนะน าเรื่องข้อควรปฏิบัติในสถานที่ และค าเตือนให้ระวังภัย เป็นต้น 
  ค. การเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow) 
  หมายรวมถึง การอ านวยความสะดวกเรื่องการจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว 

และการซื้อตั๋วเดินทางต่าง ๆ  
 



โลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ต่างจาก  การขนส่งนักท่องเที่ยว  อย่างไร  
 การขนส่งนักทอ่งเที่ยวเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในโลจิสตกิส์ทอ่งเที่ยว   การขนส่งเกิดขึ้น ณ 

ช่วงหนึ่งเท่านั้น  ไม่ใช่ตลอดท้ังเสน้ทาง  เช่น  กิจกรรมการขนสง่ดว้ยรถบัส  กิจกรรมการขนสง่
ด้วยเรือ  แต่ไม่มีกิจกรรมการขนสง่อีกเมือ่อยู่ในที่พกั 
 
แต่โลจิสติกสท์่องเทีย่วเป็นตวัประสานกิจกรรมการขนสง่เหล่านี้เข้าด้วยกัน   และยังจัดการ ณ จุด
ที่ไม่มีการขนส่งด้วย   
 



ความเหมือนกันระหว่างโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
กับโลจิสติกส์การผลิต 
 1.  การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการผลติเหมือนกนั  เพียงแต่ผลติสิ่งทีเ่รียกว่าบริการ

ท่องเท่ียว  ดังนั้นจึงมหีน่วยผลติ  มีกิจกรรมการจดัหา  มีกิจกรรมการผลติ  และมีกิจกรรมการส่ง
มอบผลผลิต 
 
2.  การท่องเที่ยวได้รับการสนบัสนุนจากภาคการผลิตอื่น เช่นเดียวกับกิจกรรมการผลิตท่ัวไป
เหมือนกัน   
 



 3.  มีเรื่องการเคลื่อนที่ (flow) เป็นเรื่องหลักในการแก้ปัญหาเหมือนกัน  เพราะการ
ท่องเท่ียวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ (flow) สามอย่าง เริ่มจากนักท่องเที่ยวที่ต้องเคลื่อนเข้า
หาแหล่งท่องเที่ยว (Physical flow) ข้อมูลข่าวสารที่วิ่งเข้าหานักท่องเที่ยว (Information 
flow) และเงินซึ่งวิ่งจากนักท่องเที่ยวไปสู่ผู้ให้บริการ (Financial flow)  
 
4.  มีเป้าหมายท่ีความพอใจของลูกค้าเหมือนกัน 
 
5.  คุณภาพขึ้นอยู่กับความยินดีท่ีจะจ่ายของลูกค้าที่ก็มีหลายเกรดเช่นกัน 
 



ความแตกต่างของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
จากโลจิสติกส์การผลิต 
 1.  นักท่องเที่ยวต่างจากสิ่งของตรงท่ีเปน็คนมชีีวิตจิตใจและมีอารมณ์  ท าให้การ เคลื่อนที่นั้นตอ้ง

จัดการไม่ให้ตดิขัด ต้องรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย แถมยังต้องสบาย   ดังนั้นกระบวนการขนสง่ 
และการจัดเกบ็ (ที่พักค้างคืน ที่พักระหว่างทาง ที่พักรับประทานอาหาร) จึงต่างจากเรื่องสิ่งของ
ตรงที่ต้องค านงึถึงจติใจของคน จะตูม ๆ ตาม ๆ หรือเคร่งครัดเร่งรีบเกนิไปกไ็ม่ได้   
 



 2.   นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคเคลื่อนเข้ามาหาบริการ ไม่ใช่บริการเคลื่อนไปหาผู้บริโภค เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเคลือ่นไปหานกัทอ่งเที่ยวไม่ได้ แต่นักท่องเทีย่วเป็นคนเข้ามายังแหล่งท่องเทีย่วเอง 
การขนส่งจึงไม่ใช่ขนส่งสนิค้าจากแหล่งผลิตไปสูต่ลาด แต่เป็นการขนส่งตลาดมาหาแหลง่ผลติ  
 
3.  มีประเด็นเรื่องคน เช่น การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย  การเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว  อาหารการกนิ  ห้องน้ า  และคนที่ไม่ถูกกันอยู่ด้วยกันกม็กัเปน็
เรื่อง  เป็นต้น 



เมตริกซ์หัวใจของการขนส่งนักท่องเท่ียว 
และโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
    

ประเภทนักเดินทาง    

  

การขนส่งนักท่องเที่ยว  โลจิสติกส์ท่องเที่ยว 

 1.  คนท้องถิ่นล้วน ๆ ไม่ใช่นักท่องเที่ยว 

 

 หัวใจอยู่ที่สามารถวางแผนการเดินทาง 

ได้ทุกขั้นตอน  และมีเครอืข่ายการคมนาคม 

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

  

                      - 

 2.  นักท่องเที่ยวที่ใชพ้าหนะ 

ร่วมกับคนท้องถิ่น      

 

หัวใจอยู่ที่สามารถวางแผนการเดินทาง 

"เพื่อการท่องเที่ยว"  ได้ทุกขั้นตอน 

และไม่หลงทาง 

  

หัวใจของโลจิสตกิส์ท่องเที่ยว 

ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

หัวใจของการขนสง่นักท่องเที่ยวฯ   

 

บวกกับ 

 

มีการเชื่อมตอ่ของยานพาหนะ 

ไปจนถึงที่หมาย  โดยไม่มกีารสะดุด  

  



    

ประเภทนักเดินทาง    

  

การขนส่งนักท่องเที่ยว  โลจิสติกส์ท่องเท่ียว 

  

3.  เฉพาะนกัท่องเท่ียวล้วน ๆ ไม่มีคนท้องถ่ิน  

  

 

 หวัใจอยู่ท่ีการจดัรูปแบบการเดินทาง 
ให้นกัท่องเท่ียวรู้สกึผ่อนคลาย สนกุ 

ปลอดภยั  และเต็มอิ่ม 

  

 

หวัใจของโลจิสติกส์ท่องเท่ียว 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มนีป้ระกอบด้วย 

หวัใจของการขนส่งนกัท่องเท่ียวฯ   
 

บวกกบั 

 

การประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

ให้กบันกัท่องเท่ียว 
  



บทบาทของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 
 1.  แผนการตลาดที่การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทยก าลงัท าขึ้นนั้นควรมีโครงการอะไรมารองรับ

บ้าง หมายถึงโครงการในทางปฎิบตัิ  เพื่อให้ด าเนินการได้จริงตามแผน ไม่ใช่โครงการว่าจะไปโรด
โชว์ที่ไหนหรือประชาสัมพันธ์อย่างไร แต่หมายถึงว่าโครงการทีจ่ะท าให้ค าว่า   Amazing 
Thailand, Amazing Value   เป็นจริงขึ้นมา 

 



 2.  แต่ละโครงการ ต้องการการจดัการทางโลจสิตกิส์อย่างไร  เขียนออกมาในรูปของการบรหิาร
โครงการ เช่น ต้องมีเรื่อง Physical flow, information flow,  และ financial flow ในประเด็น
ส าคัญอะไรบ้าง  เขียนออกมาให้ไดช้ัดเจน 

 

 3.  จากนั้นจึงมาระบุว่า  Flow แต่ละด้านตอ้งท าอย่างไร  ท าเมื่อไร ใครท า  ใครสนับสนนุ  มี
จุดส าคัญที่ต้องเน้นใหม้ีคุณภาพ     เป็นต้น (อาจจะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวของ มิ่งสรรพ์ และ คมสัน, 2551) 

 

http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2008-12-01-11-16-47&catid=64:conceptual-framework&Itemid=78
http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2008-12-01-11-16-47&catid=64:conceptual-framework&Itemid=78
http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2008-12-01-11-16-47&catid=64:conceptual-framework&Itemid=78
http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2008-12-01-11-16-47&catid=64:conceptual-framework&Itemid=78


 4.  ในการวิเคราะห์ไม่จ าเปน็ตอ้งท าทกุโครงการและทุก Flow    อาจจะเน้นไปที่สกัเรื่องหนึง่ เช่น 
Physical flow ของโครงการใดโครงการหนึง่ แล้ววิเคราะห์แบบเจาะลกึลงไปในรายละเอียด 

 

 โดยสรุปก็คือ จากการตลาดให้แปลงเปน็การปฎบิัตกิารโครงการ โดยมองให้เป็นการบริหาร
โครงการด้านโลจสิติกสต์ามแผนการตลาดท่ีวางไว้ 



Checklist โลจิสติกส์การท่องเที่ยวชุมชน  
 1.    คนท่ีจะขับรถไปหมู่บ้านของท่าน   หลงทางไหม 

 2.   ไปถึงแล้วมีที่จอดรถไหม 

 3.   จอดรถไว้แล้วปลอดภัยไหม 

 4.   ถ้ารถเสีย รถน้ ามันหมด รถโดนตะป ูมีบริการช่วยเหลือไหม 

 5. ขากลับ หากกลับตอนค่ ามืด จะหลงไหม 

 6. โค้งอันตรายควรบอกดว้ย 

 7. ทางอันตรายไม่ควรให้นักท่องเที่ยวขับรถเข้าไป 



จ าแนกระหว่างค าว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กับ โลจิสติกส์ท่องเที่ยว ไว้
ดังนี ้

 กระบวนการจัดหา ผลิต และจ าหน่าย มองเป็นเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการ
ท่องเท่ียว เพราะ เป็นเรื่องใหญ่ท่ีครอบคลุมหลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่นักท่องเที่ยวสัมผัส 
กับผู้ให้บริการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงว่าผู้ให้บริการท่องเที่ยวซ้ืออะไรจากใคร 
และได้รับความสะดวกในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ อีกต่อหนึ่ง 
 
กระบวนการจัดการให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีและมีความสุข
สนุกสนาน มองเป็นเรื่อง โลจิสติกส์ท่องเทื่ยว เพราะเป็นเรื่องจ าเพาะที่มุ่งความสนใจไปยัง
ความพอใจของนักท่องเที่ยวโดยตรงและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้
โดยตรง 
 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการท่องเที่ยว 
 ระดับเบื้องต้น (ท าให้เกิดขึ้นได้) 

 

 การท่องเที่ยวจะเกดิขึ้นมาไม่ไดห้าก ปราศจากสามสว่น คือ  แหล่งท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยว  และ
ระบบโลจิสติกสท์่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเทีย่วกับแหลง่ท่อง เที่ยว (โลจิสติกส์ของการ
ท่องเที่ยว คือ การจัดการเรื่อง Physical flow, information flow และ financial flow ในการ
ให้บริการท่องเที่ยว)  

 



 ระดับกลาง (ท าให้ได้ก าไร)   

 

 การท่องเที่ยวจะท าให้ไดก้ าไร จะเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเปน็เงนิมากกว่าต้นทุนของการ
จัดการท่องเทีย่ว 

 ในส่วนนี้จึงมเีรื่องทีต่้องคิดอยู่สองส่วน คือ   การกระตุ้นใหน้ักท่องเทีย่วใช้จ่าย   และการควบคุม
ต้นทุน 

 



 ระดับสูง  (ท าให้อยู่เหนือการแข่งขัน) 

 

 การท่องเที่ยวจะท าให้ไดก้ าไร มหาศาล ขึ้นอยู่กับการจัดประสบการณใ์ห้กบันักท่องเที่ยว   เพ่ิม
มูลค่าให้กับกิจกรรมการทอ่งเที่ยว   การสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีเหนือกว่าผูใ้ห้บริการราย
อื่น 

 



 ระดับสุดยอด  (ท าให้ย่ังยืน) 

 

 การท่องเที่ยวที่ย่ังยืนและไม่ก่อมล ภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   ขึ้นอยู่กับการรักษา
ภาพลักษณ์ของประเทศ   การรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว   รักษาอัธยาศัยไมตรีของคน
ท้องถิ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยว   การสร้างความคุ้มค่าต่อเงินที่นักท่องเที่ยวจ่าย    การสรรหา
จุดขายใหม่ ๆ มาเรื่อย ๆ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่เบื่อ   ความรับผิดชอบต่อ
สังคม   เช่น การกระจายรายได้ไปสู่คนยากจนและคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่อง 
เที่ยวโดยตรง    ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  การเลือกใช้พลังงานสะอาดในการ
ท่อง เที่ยว  เป็นต้น 
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