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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่
รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวตั้งแต่การเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การคงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว และการออกจากแหล่งท่องเที่ยว
(2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครรวมถึง
ศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและ (3) เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยเป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว 34 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครคือ การเข้าสู่กรุงเทพมหานคร มี 2
สนามบิน 1 สถานีรถไฟหลัก และ 3 สถานีขนส่งหลัก มีสถานีขนส่งเอกชน คิวรถตู้กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ และมีเรือด่วนเจ้าพระยา โดยในแต่ละสถานที่ได้มี ที่พักระหว่างรอเดินทาง ร้านค้า และห้องน้ําสะอาด แต่ยังมีปัญหา
เรื่องป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนทําให้การเดินทางเข้าสู่ที่พักหรือที่ท่องเที่ยวยาก การคงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มีหลายช่องทางในการ
เดินทางจากที่พักไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถเมล์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เรือ แต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ราคามาตรฐานแก่นักท่องเที่ยว และการออกจากแหล่งท่องเที่ยว มีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยใน
การลงทะเบียนเข้าพักล่วงหน้า การซื้อตั๋วทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และยังมีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งที่ช่วยให้เดินทางไปยัง
สนามบินได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ (1) การพัฒนาทางด้าน
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ ควรดึงจุดแข็งที่มีความหลายหลากของการเดินทาง รัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมให้จัดทําความร่วมมือ
ระหว่า งหน่ว ยงานต่ า ง ๆ (2) การพั ฒ นาทางด้า นการเคลื่ อ นที่ข องข้อ มู ล ข่า วสารซึ่ งมี ค วามพร้ อมทางด้ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและให้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลอยู่แล้ว มาพัฒนาส่งเสริมเรื่องการสื่อความหมาย ป้ายบอกทางและระบบการ
ให้บริการสัญญาณไวไฟให้ทั่วถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว และ (3) การพัฒนาทางด้านการเคลื่อนที่ทางการเงิน ควรจะต้องมีการพัฒนา
ร่วมกันให้ความรู้และพัฒนาระบบการจองและชําระค่าตั๋วเดินทางประเภทต่าง ๆ จากช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งจัดประสาน
เรื่องตู้เอทีเอ็มให้กระจายทั่วตามแหล่งท่องเที่ยว
คําสําคัญ: โลจิสติกส์การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

Abstract
This research aimed to (1) explore current situations of tourism logistics in Bangkok metropolis which
support tourists from the points of their entry, stay and departure (2) study and analyze internal and external
environment of tourism logistics in Bangkok metropolis including its potentials in providing services to both
local and foreign visitors, and (3) offer guidelines to the development of tourism logistics in Bangkok
metropolis through qualitative research. The sample of 34 stakeholders in tourism logistics was interviewed
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using semi-structural interview questions. Later, the information obtained was broken down for content
analysis. Results showed that the current state of tourism logistics in Bangkok metropolis can be categorised
as follows. First, visitors can access to two international airports, one major train station, three main bus
stations, private bus stations, van stations and, the Chao Phraya Express Boats. In each of these places, visitors
are provided with comfortable rest areas with many shops and restrooms. However, visitors find that there
are not clear signposts which cause difficulties to access to places and hotels or directions to places during
their stay. Second, there are many options for travelers to travel from hotels to tourist attractions such as
through BTS sky trains, MRT subway trains, tuk tuk, taxis, buses, motorcycle taxis, and boats. There is also a
problem to enforcing standard logistic price imposed on tourists. To leave the site, there is an online channel
to assist visitors in purchasing tickets and checking-in via the Internet. In addition, it also has a Metro Airport
Rail link, which allows them to move easily and quickly to the airports that suit the tourists’ needs. In terms
of approaches to development in different aspects, the followings are what were suggested. First, as for the
development of physical flow, it should exhibit tourism logistic strengths and government willingness to
support the system for future cooperation from various agencies. Second, with regards to the development of
information flow, there is availability of Information Technology systems provided by the government.
However, it should promote the development of communication signs, interpretation of meanings, signposts
and, WIFI service system at all sites. Last, for the development of financial flow, individuals should work
together to educate travelers and develop booking and payment systems through multiple channels as well
as coordination for ATM settings at all tourist attractions.
Key words: Tourism Logistics, Bangkok Metropolis

บทนํา
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีบทบาทสูง
มากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ว่า “กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย” ก็ว่าได้ อันเนื่องมาจากความได้เปรียบใน
หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว เป็น
เมื อ งที่ ร่ํ า รวยทางวั ฒ นธรรมที่ ผ สมผสานอย่ า งลงตั ว กั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น ทรงคุ ณ ค่ า อย่ า งยาวนาน มี แ หล่ ง
นั นทนาการมากมายที ่เ ปิด โอกาสให้น ัก ท่อ งเที ่ย วได้มี
โอกาสจับ จ่า ยใช้ส อย และยัง มีอ าหารนานาชนิด และมี
แหล่ง บัน เทิง ครบครั น (สํ า นั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ าและการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2555) และเนื่องจากต้นกําเนิด
นักท่องเที่ยวของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานครจึงเกิด
คํ า ถามว่ า แล้ ว กรุ ง เทพมหานครจะเป็ น เมื อ งหลวงแห่ ง
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นได้ ห รื อ ไม่ สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเป็นศูน ย์ก ลางภูมิภ าคมี 4 ด้า น
ประกอบด้ว ย (1) ด้า นการค้า และ โลจิสติกส์ (2) ด้านการ
ลงทุนและการจั ดตั้งสํานักงาน (3) ด้านบริ การด้า นสุขภาพ
และความงาม และ (4) ด้ า นบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556)

ปัจจั ยที่สํ าคั ญอันดับแรกที่จะสร้ างความประทั บใจ
และก่อให้เกิดความภักดีต่อการท่องเที่ยวคือ ประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Liang, et al., 2007)
เนื่องจากโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเป็นประเด็นสําคัญส่วนหนึ่ง
ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว เพราะเป็ น ส่ ว นที่ นํ า พา
นักท่องเที่ยวมาแหล่งท่องเที่ยว หากขาดวิถีการขนส่งที่จะนํา
นักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยสะดวกแล้ว แม้ว่าสถานที่
ท่ องเที่ ยวนั้ นจะสวยงาม มี สิ่ งดึ งดู ดใจมากสั กเพี ยงใด การ
ท่องเที่ยวก็อาจจะไม่เกิดขึ้น (นิศา ชัชกุล, 2555) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2550) ที่พบว่า ปัญหา
ด้า นการท่อ งเที่ย วนั้น ไม่ไ ด้อ ยู่ที่เ รื่อ งของแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
เพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการ
ท่ องเที่ ยว ซึ่ งก็ คื อการจั ดการขั้ นตอนต่ าง ๆ ในกระบวนการ
บริการที่ต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา
ต้ นทุ น ความพึ งพอใจสู งสุ ด และผลการวิ จั ยยั งชี้ ชั ดว่ า การ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าก็คือ การจัดการโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจากโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ
เนื่องจาก โลจิสติกส์การท่องเที่ยวนั้น เป็นการจัดการเคลื่อนย้าย
คนซึ่งมีความรู้สึก และต้องการได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
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ในทุก ๆ ขั้ นตอนการเคลื่ อนย้ าย แตกต่ างกับการเคลื่ อนย้ าย
สิ นค้ าประเภทอื่ น ๆ ทั่ วไป และเมื่ อวิ เคราะห์ จุ ดแข็ งด้ ว ย
ศักยภาพด้านระบบขนส่งก็พบว่า การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก
และทางอากาศครอบคลุม และรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการขนส่งนั กท่องเที่ยวนั้น (Lumsdon &
Page, 2004) ได้เสนอถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาไว้ 8 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ (1) สิ่งที่มีให้บริการ (Availability) (2) การเข้าถึง
(Accessibility) (3) ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information) (4) เวลา
(Time) (5) การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer Care)
(6) ความสะดวกสบาย (Comfort) (7) ความปลอดภัย (Safety)
และ (8) ความเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Friendliness) จากแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่า โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
นั้นต้องบริหารในมุมมองของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยหน้าที่
ของโลจิ สติ กส์ การท่ องเที่ ยวไม่ เพี ยงแต่ สามารถเคลื่ อนย้ าย
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการ แต่ต้องพิจารณาถึง
จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทาง ภาพลั ก ษณ์ ความพึ ง พอใจและ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวด้วย (วุฒิไกร งามศิริจิตต์ และ
ยอดมณี เทพานนท์, 2555) สอดคล้องกับ Rusgton, et al.,
(2014) ระบุว่า จุดประสงค์หลักของระบบโลจิสติกส์ที่นํามาใช้ใน
การท่ องเที่ ยว คื อ (1) การนํ าสิ นค้ าหรื อสิ่ งที่ ต้ องการขนส่ ง
(นักท่องเที่ยว) ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ตามเวลาที่ต้องการ
(2) การทําให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงสุด (3) การทําให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคุณภาพการให้บริการกับต้นทุน และ (4) การ
จั ดการอย่ างเป็ นระบบ ซึ่ งเชื่ อมโยงสั มพั นธ์ กั นเป็ นระบบที่
ควบคุมได้ตลอดกระบวนการ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคมสั น
สุริยะ (2551) ได้นําแนวคิดของ Lumsdon & Page (2004) ที่
เสนอเกี่ ยวกับการขนส่งนักท่องเที่ยวมาพัฒนาเป็ นกรอบการ
วิเคราะห์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทยได้ เป็นการเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow)
การเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการ
เคลื่อนที่ทางการเงิน (Financial Flow)
ด้วยเหตุที่โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่อง
ที่ ละเอี ยดอ่ อ น และส่ งผลกระทบโดยตรงแก่ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหานครที่เพรียบพร้อมไป
ด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายทั้งทางรถยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก
ระบบราง รถไฟฟ้ า และเรื อ หากแต่ ปั ญหาต่าง ๆ ด้ านการ
เดิ นทา งก็ ยั งม ากมาย เช่ นกั น จึ งต้ อ งการศึ กษาว่ า
กรุงเทพมหานครมี ลักษณะและสภาพของการให้ บริ การโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวอย่างไร และมีจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
และโอกาสอย่างไร เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้
มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่รองรับการเดินทางของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง แต่ ก ารเข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การคงอยู่ ใ น
แหล่งท่องเที่ยว และการออกจากแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
การวิจัย นี้เ ป็น การวิจัย เชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของระบบโลจิสติก ส์
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาองค์ประกอบ
การเคลื่อนที่ทั้ง 3 ด้าน ได้แ ก่ การเคลื่อนที่ท างกายภาพ
การเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร และการเคลื่อนที่ทางการเงิน
(มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และ คมสัน สุริยะ, 2551)
ประชากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
จําแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคลากรในองค์กรภาครัฐ
ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การกํ าหนดนโยบาย กํ า กั บดู แ ลและให้ ก าร
สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ที่ 2
บุคลากรและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และ
กิ จ กรรมอํ า นวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม ที่ 3
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
ผู้ป ระกอบการธุร กิจ สื่อ สาร ผู้ป ระกอบการธุร กิจ โรงแรม
และที่พั ก ผู้ป ระกอบการร้ านอาหาร ผู้ประกอบการสถาน
บัน เทิง และผู้ป ระกอบการห้า งสรรพสิน ค้า และจํา หน่า ย
ของที่ระลึก และกลุ่มที่ 4 ผู้นําชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้แทนหรือผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จํา นวนทั้ง หมด 34 ตัว อย่า ง เพื่อ ให้ค รอบคลุม ผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จํานวน 3 ราย จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มที่ 2 จํานวน 12 ราย
ได้ แก่ การท่ า อากาศยานไทย บริ ษั ทขนส่ ง จํา กัด องค์ก าร
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหานคร รถไฟฟ้ า บี ที เ อส รถไฟฟ้ า
กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมเรือไทย สมาคม
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รถเช่ า ไทย เรื อ ด่ ว นเจ้ า พระยา เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ แ ท็ ก ซี่
กรุงเทพ ผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กไทย และผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้าง กลุ่มที่ 3 จํานวน 13 ราย ได้แก่ บริษัทให้บริการ
โทรคมนาคมและการสื่ อ สาร โรงแรม ร้ า นอาหาร สถาน
บันเทิง และห้ างสรรพสิน ค้า และกลุ่ม ที่ 4 จํา นวน 6 ราย
ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และผู้ นํ า ชุ ม ชนในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว ใช้ เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กคื อ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการอย่างน้อย
5 ปี หรือมีตําแหน่งระดับหัวหน้าขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง
ประกอบด้ ว ยคํ า ถาม ดั ง นี้ (1) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค์ ก รหรื อ
หน่วยงาน เช่น การดําเนินงานขององค์กร การบริหารจัดการ
องค์กร การทําตลาด การวางแผนและพัฒนาองค์กร (2) ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการให้บ ริก ารนัก ท่อ งเที ่ย วในปัจ จุบ ัน
ได้แ ก่ สิน ค้า และบริก าร สิ่ งอํ านวยความสะดวก กิ จกรรม
ส่งเสริมการขายและรูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว และ
(4) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครรวมถึงแนวทางการให้ความร่วมมือกันของ
แต่ ล ะหน่ วยงาน เพื่ อเป็ นโครงข่ ายการให้ บริ การครบวงจร
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยการนําแบบสัมภาษณ์ที่ได้
สร้างขึ้นตามคําแนะนํา และผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งเชิ ง เนื้ อ หา มี ข้ อ คํ าถามครอบคลุ ม และครบถ้ วน
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
การเก็บรวบรวมและการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 34 ท่าน ที่อยู่ในพื้นที่ระหว่าง
เดือนกันยายน 2557–พฤษภาคม 2558 และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สถานภาพปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร
1.1 การเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร
มี 2 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน
เมือง มี 1 สถานีรถไฟหลักหัวลําโพง มี 3 สถานีขนส่ง ได้แก่
หมอชิต เอกมัย และสายใต้ มีส ถานีข นส่ง เอกชน ได้แ ก่
นครชั ย แอร์ แ ละสมบั ติ ทั ว ร์ มี คิ ว รถตู้ ก ระจายอยู่ ทั่ ว
กรุงเทพมหานคร เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บางนา ปิ่นเกล้า
พระรามสอง รังสิต เป็นต้น และมีเรือด่วนเจ้าพระยา โดยใน

แต่ละสถานที่ได้มีการพัฒนาทั้งเรื่องระบบการประสานงาน
ที่พักระหว่างรอเดินทาง ร้านค้า และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
หลากหลาย แต่ยังประสบปัญหาเรื่องป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจน
ทําให้การเดินทางเข้าสู่ที่พักหรือที่ท่องเที่ยวลําบาก สอดคล้อง
กับเถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) รายงานว่าป้ายบอกทางเป็น
เรื่องที่จําเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวมาก รวมถึงความปลอดภัย
และการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา สําหรับจุดแลกเปลี่ยน
เงินตราและตู้กดเงินในสนามบินทั้ง 2 แห่งมีกระจายอยู่อย่าง
ไม่เป็นระบบ สําหรับสถานีขนส่งนั้น มีเพียงตู้กดเงินกระจาย
อยู่อย่างไม่เป็นระบบแต่สามารถหาได้โดยง่าย
1.2 การคงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มีหลายช่องทางใน
การเดินทางจากที่พักไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักและสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วรอง เช่ น รถไฟฟ้ า บี ที เ อส รถไฟฟ้ า มหานคร
รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง รถจักรยานยนต์
รับจ้าง เรือ รับจ้างสาธารณะคลองแสนแสบ ซึ่งมีการปรับ
ทั้งเรื่องการให้บริการ ระบบการติดต่อกับผู้ให้บริการ ยังขาด
เรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ซึ่งผู้ให้บริการยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวม
ไปถึ ง ป้ า ยสื่ อ ความหมายต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้เอง มียังไม่เพียงพอ
ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยัง
ขาดการให้บริการสัญญาณ WIFI ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเพีย งพอและอีก ประเด็น คือ ยัง ไม่ส ามารถบัง คับ ใช้
ราคาค่าโดยสาร ค่าเดินทางและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นมาตรฐานแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของ
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2551) ซึ่งพบว่ามอเตอร์ไซด์รับจ้างยัง
ไม่มีมาตรฐานที่เป็นไปในทางเดียวกันในการเก็บค่าบริการ
ซึ่งบางครั้งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ให้บริการจะเรียก
ค่าบริการที่แพงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรคํานึงถึงเรื่องดังกล่าวและควรมีมาตรฐานการ
คิดค่าบริการที่เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเอา
เปรี ย บนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั่ น เอง และยั ง ทํ า ให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งจะส่ ง ผลดี ต่ อ การ
ท่องเที่ยวในอนาคต
1.3 การออกจากแหล่งท่องเที่ยว มีระบบสารสนเทศ
ออนไลน์เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร และอํานวยความ
สะดวก ได้ แ ก่ การเรี ย กรถแท็ ก ซี่ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น การ
ลงทะเบียนเข้าพักล่วงหน้าออนไลน์ การซื้อตั๋วทั้งทางโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ช่องทางในการชําระและการแลกเงิน
รวมถึงการทําเรื่องขอคืนภาษี มีบริการในสนามบินทั้งสองแห่ง
สําหรับช่องทางการเดินทางก็หลากหลายเช่นเดียวกับการเข้าสู่
เมือง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งที่ช่วยให้เดินทางไป
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สนามบินได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและต้องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(2554) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองสงขลา และภูเก็ต
ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบคมนาคมในการเดินทางเข้าออก
จากเมืองค่อนข้างมาก
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของ
ระบบ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
2.1 ด้านการเคลื่อนที่ด้านกายภาพ หมายรวมถึง
รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และการลําเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว
จุ ด แข็ ง (1) มี รู ป แบบการเดิ น ทางที่ ห ลากหลาย
ครบถ้ ว นทั้ ง รถโดยสารประจํ า ทาง รถโดยสารระหว่ า ง
สนามบิน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ายกระดับ เรือโดยสาร รถตู้
รถไฟ จัก รยานยนต์รับ จ้า ง แท็ กซี่ รถตุ๊ก ตุ๊ก ในการเข้ าถึ ง
แหล่งท่องเที่ยวหลัก (2) มีสถานีขนส่งโดยสารทั่วทุกมุมเมือง
ทั้ง สนามบิน สุว รรณภูมิ สนามบิน ดอนเมือ ง สถานีข นส่ง
หมอชิต เอกมัย สายใต้ หัวลําโพง และ (3) มีความพร้อมใน
การรองรับผู้โดยสารทั้งที่นั่งพักผู้โดยสาร และจุดลําเลียงและ
ฝากสัมภาระเดินทาง
จุดอ่อน (1) ขาดการเชื่อมต่อกันของการเดินทาง
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ยังเป็นการบริหารจัดการแบบ
แยกองค์ ก าร (2) ขั้ น ตอนการลํ า เลี ย งทั้ ง ผู้ โ ดยสารและ
นัก ท่อ งเที ่ย วยัง ล่า ช้า (3) ในแหล่ง ท่อ งเที ่ย วที่โ ดดเด่น
หลาย ๆ แหล่งยังมีข้อจํากัดเรื่องการเดินทางเข้าถึง (4) การ
เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรติดขัดมาก (5) ขาดการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานลอย
บันไดเลื่ อน (6) การเดิ นทางไม่ สามารถกํ าหนดเวลาได้ ขาด
ความตรงเวลาในการเดินทาง และ (7) ขาดห้องน้ําที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย
โอกาส (1) กําลังจะมีเส้นทางการเดินทางที่ทันสมัย
เพิ่ มขึ้ นทั้ งภายใน และภายนอกประเทศ ได้ แก่ การเดิ นทาง
ระหว่างประเทศด้วยรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ (2) การ
ขยายตัว ทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและต่างประเทศทําให้
มีเส้นทางและสายการบินเพิ่มขึ้น (3) การเปิดประชาคมอาเซียน
ในปลายปี 2558 จะทํา ให้ก รุง เทพมหานครเป็น ศูน ย์ก าร
เดิน ทางท่อ งเที่ย ว และ (4) ภาครัฐมีนโยบายและแผนงาน
ในการสนับสนุนความเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (1) การแข่งขันด้านการอํานวยความสะดวก
การเข้าเมืองให้กับ นักท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มีระบบขนส่งในการบริการที่
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รวดเร็ว ง่าย และเชื่อมโยงมากกว่ากรุงเทพมหานคร ทําให้ภ าพ
ของการเดิน ทางในกรุง เทพมหานครแย่ล ง (2) เสถียรภาพ
ของการเมืองในระดับประเทศส่งผลต่อความต่อเนื่องในการ
กําหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน และ
(3) ระบบขนส่งสาธารณะมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ทําให้การเชื่อมโยง เชื่อมต่อ และ ความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นไปได้ยาก
2.2 ด้านการเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
การสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การ
ให้ข้อ มูล ข่า วสารแก่นัก ท่อ งเที่ย ว การให้คํา แนะนํา เรื่อ ง
ข้อ ปฏิบ ัต ิใ นสถานที ่แ ละคํ า เตื อ นภั ย ต่ า ง ๆ และการ
ให้บริการการสื่อสาร
จุ ด แข็ ง (1) มี ป้ า ยสื่ อ สารที่ เ ป็ น มาตรฐาน (2) มี
บริก ารฟรี WIFI ที่ส นามบิน ดอนเมือ งและสนามบิน
สุว รรณภูมิ (3) ในแหล่ง ท่อ งเที่ย วหลัก เช่น วัด พระแก้ว
ถนนข้ า วสาร มี ป้ า ยสื่ อ ความหมายทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งภาษาจีน
จุดอ่อน (1) พนักงานโดยทั่วไปยังสื่อสารภาษาสากล
ไม่ได้ (2) ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงรถโดยสารประจําทางยัง
ขาดภาษาสากล (3) รถโดยสารยังขาดการสื่อสารถึงสถานี
ต่อไป หรือบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่สถานีไหน (4) ป้ายสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ (5) ระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรื อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล
ให้บริการฟรีสําหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง หรือตามสถานี
โดยสารต่าง ๆ ยังไม่มีให้บริการ (6) ขาดป้ายบอกทางเพื่อ
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เด่นชัด แม่นยําและภาษาที่เป็นสากล
(7) ขาดการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่มีอยู่ยังล้าสมัย
(8) ขาดป้ายสื่อความหมาย และ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตรฐาน
ชัดเจนในแหล่งท่องเที่ยวรอง และ (9) การให้บริการฟรี WIFI
ยังไม่ทั่วถึงในแหล่งท่องเที่ยวรอง และตามจุดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
โอกาส (1) กําลังมีการพัฒนาเรื่องระบบโทรคมนาคม
ที่ทันสมัย (2) นโยบายส่งเสริมการสื่อสารและพัฒนาระบบ
การท่องเที่ยว (3) การสนับสนุนการบริหารจัดการจากหน่วยงาน
ภายนอก เพิ่มพูนความรู้ เทคโนโลยีและงบประมาณ และ (4)
ความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์เหมาะแก่
การติดต่อที่รวดเร็ว
อุปสรรค (1) ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ก่ อให้
เกิดการแข่งขันสูงอาจจะทําให้ประเทศไทยปรับตัวได้ไม่ทัน
(2) นักท่องเที่ยวสูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้น มีข้อจํากัดมากกว่า
ช่วงอายุอื่น ๆ และ (3) นักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้นจากภาษา
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
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2.3 ด้านการเคลื่อนที่ทางการเงิน หมายรวมถึง
การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการเงิน การแลกเงิน
การกดเงิ น สด การชํ า ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารทางด้ า น
ท่ อ งเที่ ย ว การซื้ อ บั ต รโดยสารเดิ น ทาง และบั ต รเข้ า ชม
สถานที่ท่องเที่ยว
จุดแข็ง (1) มีช่องทางในการชําระเงินของการซื้อตั๋ว
โดยสาร หรือ บัต รเข้า ชมแหล่ง ท่อ งเที ่ย วที่ห ลากหลาย
ช่อ งทางทั้ง เงินสด บัต รเครดิต ช่องทางออนไลน์แ ละตาม
ร้า นสะดวกซื้อ (2) มีจุด แลกเงิน กระจายอยู่ต ามสถานที่
จุด เชื่อ มต่อ การเดิน ทางต่าง ๆ (3) ราคาค่าเดินทางต่าง ๆ
ถูกและคุ้ม ค่า ในการเข้ าใช้บ ริการ และ (4) มี ตู้บ ริก ารทาง
การเงินที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการตามจุดท่องเที่ยว และ
จุดเชื่อมต่อการเดินทาง
จุดอ่อน (1) แหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่มีระบบการ
ชําระเงินที่หลากหลาย (2) ในแหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่มีจุด
ให้บริการแลกเงินแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ (3) ตู้กดเงินสด
ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ ห ลากหลายและไม่ เ พี ย งพอแก่
นักท่องเที่ยว (4) บัตรเข้าชมยังต้องเดินทางไปซื้อเองที่หน้า
ทางเข้ า หรื อ จุ ด จํ า หน่ า ย และ (5) ขาดการจั ด การตลาด
ร่วมกันของแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
โอกาส (1) มีการพัฒนาระบบการชําระค่าโดยสาร
ค่าบริการหลากหลายช่องทางมากขึ้น (2) ระบบการชําระ
สามารถตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยเชื่อถือได้ (3) การ
ชําระเงินโดยใช้ช่องทางสากลได้ตามแหล่งท่องเที่ยว (4) การ
โอนเงินรวดเร็ว และ (5) บริการท่องเที่ยวและการเดินทาง
รวมถึงที่พักสามารถจองและชําระผ่านช่องทางออนไลน์ไ ด้
เกือบทุกรายการ
อุปสรรค (1) มีการโจรกรรมข้ามชาติมากขึ้น (2) มี
การปลอมเงินง่ายมากขึ้น (3) สภาพเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง
ผันผวนและเริ่มซบเซา วิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซน และ (4) การ
เพิ่มภาษีโดยสารการเดินทางทางอากาศ
3. แนวทางการพั ฒนาระบบโลจิ สติ กส์ การท่ องเที่ ยวใน
กรุงเทพมหานคร
3.1 การพัฒนาทางด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ ควร
ดึงจุดแข็งที่มีความหลายหลากของการเดินทางและโอกาส
ในส่วนของความพร้อมของการส่งเสริ มพั ฒนามาจัดทําความ
ร่ ว มมื อ กั น ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ร่ ว มกั น ให้ บ ริ ก าร
นั กท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยว เพื่ อเป็ นการแก้ ปั ญหา
จุ ดอ่ อนเรื่ องความร่ วมมื อและอุ ปสรรคด้ านการแข่ งขั นการ
อํ านวยความสะดวกของประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่ น ให้ มี บั ตร
โดยสารใบเดียวสามารถใช้กับยานพาหนะได้ทุกประเภท เป็นต้น

3.2 การพั ฒ นาทางด้ า นการเคลื่ อ นที่ ข องข้ อ มู ล
ข่ าวสารซึ่ งเรามี ความพร้ อมทางด้ านของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลอยู่แล้ว มา
พั ฒ นาส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการสื่ อ ความหมาย ป้ า ยบอกทางให้
ครอบคลุม มีทั้งภาษาทั้งไทย และอังกฤษ และอาจมีภาษาจีน
เพิ่ม ขึ้น ระบบการให้บ ริก ารสัญ ญาณ WIFI ให้ทั่ว ถึง ทุก
แหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญอีกประการคือ ควรจัดให้
มีป้ายบอกสถานีถัดไป หรือแหล่งท่องเที่ยวที่จะถึง หรือแผนที่
ท่ อ งเที่ ย วตามเส้ น ทางของรถโดยสารประจํ า ทาง เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทราบได้โดยง่าย
บนรถโดยสารประจําทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส และ รถไฟฟ้าใต้ดิน
3.3 การพัฒนาทางด้านการเคลื่อ นที่ทางการเงิ น
ควรจะต้องมีการพัฒนาร่วมกัน ให้ความรู้และพัฒนาระบบ
การจองและชําระค่าตั๋วเดินทางประเภทต่าง ๆ ในช่องทางที่
หลากหลาย ทั้ ง เงิน สด ร้า นสะดวกซื ้อ และบัต รเครดิต
ประสานเรื ่อ งตู ้ก ดเงิน สด ตู้ รั บ ฝากเงิ น สดพร้ อ มทั้ ง ตู้
แลกเปลี ่ย นเงิน ให้ก ระจายทั ่ว ตามแหล่ง ท่อ งเที ่ย วและ
อาจจะต้องให้มีในส่วนของจุดขอคืนภาษีในแหล่งท่องเที่ยว
หลักเพื่ออํานวยความสะดวกมากขึ้น

สรุป
กรุ ง เทพมหานครมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก าร
โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ หากแต่ยังขาดความร่วมมือ และการ
จัดการระบบเชื่อ มโยงอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพทั้ง 3 กิจ กรรม
การเคลื่อ นที ่ข องโลจิสติก ส์การท่องเที่ยวอย่ างเป็ นระบบ
ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรจัดประชุมเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกัน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการทบทวนประสานงานกั นของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของระบบให้บริการแก่
นั ก ท่ อ งเ ที่ ย ว ตั้ ง แต่ นั ก ท่ อ งเที่ ยว เดิ นท า งเ ข้ า มา ถึ ง
กรุ งเทพมหานครตลอดจนเดิ นทางท่ องเที่ ยวภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้านหลักของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จะช่ วยให้เกิ ดความสะดวกสบายแก่นัก ท่องเที่ย วและ
พร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอีกในครั้งต่อ ๆ ไป
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