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โลจิสติกสก์ับการท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน 

                       คณพศ  สิทธิเลศิ* 

บทคัดย่อ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น โลจิสติกส์มีต้นก าเนิดมาจากแผนการจัดส่งอาวุธและอาหาร โดยการส่งบ ารุง

กองก าลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสงครามโลก แตใ่นปจัจุบันได้แปรเปลี่ยนมาสู่ระบบธุรกิจ  และใน

บทความนี้จะไดก้ล่าวถึงเฉพาะโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งมีความหมายถึง กระบวนการบริหารที่

เกี่ยวกับช่องทางการจ าหน่าย การเคลื่อนยา้ยทางกายภาพ  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และการเงิน  ของการ

เดินทางเข้าสู่เมืองท่องเที่ยว   การอยู่ในเมืองท่องเที่ยว และการเดินทางออกจากเมืองท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพและการแข่งขนัทางด้านการท่องเที่ยว หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ

การจัดการให้สะดวกสบาย ทันเวลา รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมทั้งตอบสนองตรงต่อความต้องการของแต่ละ

ตลาด หรืออาจจะไม่ใช่ความต้องการของทุกตลาดก็ได ้แต่การตรงต่อเวลา และทันเวลา ซึ่งนับว่าเป็นความ

ต้องการของทุกคน ดังนั้น การขนส่งนักท่องเที่ยวจึงเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกส์ท่องเที่ยว   การขนส่ง

เกิดขึ้น ณ ช่วงหนึ่งเท่านั้น  ไม่ใช่ตลอดทั้งเส้นทาง  เช่น  กิจกรรมการขนส่งด้วยรถบัส  กิจกรรมการขนส่งด้วย

เรือ  แต่ไม่มีกจิกรรมการขนส่งอีกเมื่ออยู่ในที่พัก แต่โลจิสติกส์ท่องเที่ยวเป็นตัวประสานกิจกรรมการขนส่ง

เหล่านี้เข้าด้วยกัน   และยังจดัการ ณ จุดที่ไม่มีการขนส่งอกีด้วย  

 

ค าส าคญั   โลจิสติกส์   การท่องเที่ยว  โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว  ขอ้มูลข่าวสาร การขนส่ง 
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Logistics and Tourism in the Present 

Khanapoj  Sittilert 

 

ABSTRACT 

Logistics originated from planning in the delivery of weapons and food to the U.S. 

military during World War II. However, since then logistics has developed into a business 

system. In this study, only logistics in tourism will be discussed. Logistics in this study means 

the management (a) of distribution channels, (b) of physical movement along those 

channels and (c) of related information and finances, with regard to travel in a tourist 

destination as well as travel outside a tourist destination, in order to create efficiency and 

competitiveness in the tourism industry. In other words, logistics is the management of 

convenience, punctuality, rapidity and safety in order to meet the needs of a particular 

market. However, as punctuality is what everyone needs, the actual activity of transporting 

tourists is only one aspect of logistics in tourism. Transportation is only one part of a 

tourist’s overall travel experience, including, for instance, travel by bus or by boat but 

excluding time spent in a hotel. In tourism, logistics acts as a coordinator of various acts of 

transportation and of tourist sites too. 

Keywords: logistics, tourism, logistics in tourism, information, transportation 

 

 

 

 

 

 

 



ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 3 

 

บทน า 

 ช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา ไดม้ีการกล่าวถึงและให้ความส าคัญกับค าว่า "โลจสิติกส์" กันมาก ซึ่งคน
ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าโลจิสติกส์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดหนัก หรอืธุรกิจเชิงพาณิชย์ 
กอร์ปกับสถาบันอุดมศึกษาก็มีการเปิดสอนในระดับสาขาวิชาหรือรายวิชา ในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจ หรือ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และค าว่าโลจิสติกส์น้ันจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายด้านด้วยกัน แตถ่้าหากจะ
เข้าใจว่า โลจิสติกส์ คือ การขนส่งตามที่ได้มีการเข้าใจกันน้ัน ก็ต้องกล่าวว่าเป็นความเข้าใจที่อาจจะไมถู่กต้อง
ครบถ้วนทีเดียวนัก หรือจะถูกก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากงานด้าน 
โลจิสติกส์จะครอบคลุมค่อนข้างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งงานที่เกี่ยวกับด้านการจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

 โลจิสติกส์นั้น เป็นค าที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า logistique มีรากศัพท์มาจากค าว่า โลเชร์ 
(loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งก าลังบ ารุง ทั้งเสบียง 
อาวุธ ก าลังพล เพื่อสนับสนนุการรบ หรือกจิกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากที่หนึง่ไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมี
การจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ(อนชุา 
หิรัญวัฒน์ ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
               จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นน้ัน จะเห็นได้ว่าโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องของการขนส่งเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่การขนส่งเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีขอบเขตของ
กิจกรรมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง และยังรวมไปถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะฉะนั้น การบริหารโลจิสตกิส์ จึงเป็นการวางแผน การด าเนินงาน และการประสานงาน ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการน าเสนอ
บริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าด้วยต้นทุนการด าเนินงานที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.   (ม.ป.ป.) : ออนไลน์  
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ความหมายของโลจิสติกส ์

  นิยามของค าว่าโลจิสติกส์นั้น ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้มากมายหลายท่านด้วยกัน และยังหาข้อยุติ

ไม่ได้ เนื่องจากนักวิชาการแต่ละท่านต่างก็มีความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีค านิยามที่แตกต่างกัน  แต่เนื้อหาสาระส าคัญอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียง

กัน ซึ่งสามารถที่จะน าค านิยามของนักวิชาการบางท่านมาเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

  ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2550 : 19 ) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส ์คือ การออกแบบและการจัดการ

ระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายหรือการไหลของสินค้าและข้อมูลจากตน้ทางมายังบริษัท ที่บริษัทและออก

จากบริษัทไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หรือเคลื่อนยา้ยพัสดุและข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบไปจน

เป็นสินค้าส าเร็จรูปจากต้นทางไปยังปลายทางจนถึงผู้บริโภค โดยมีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นได้ว่าโลจิสติกส์นั้นจะครอบคลุมกิจกรรม และกระบวนการเคลื่อนย้าย

สินค้าทั้งหมดทุกระดับและขั้นตอนการปฏิบัติการโดยวิธีการเชิงระบบ 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2537 : 1) จากการให้นิยาม

ของ Council of Logistics Management ว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินการ และการควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ

ข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนยา้ย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า 

วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความต้องการ

และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 

  เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเคลื่อนย้าย 

วัตถุดิบ ไปจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปจากต้นทางไปยังปลายทางจนถึงผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ยังมีความจ าเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชน 

ภาคการผลิต และภาคบริการ น่ันก็คือมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุก

ประเภท เนื่องจากการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าใหส้ามารถที่จะลดความ

สูญเสียในภาคการผลิต และสามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

  และในปัจจุบันโลจิสติกส์ได้แปรเปลี่ยนมาสู่ระบบธุรกิจการท่องเที่ยวค่อนข้างมากโดยแต่ละ

ประเทศในภูมภิาคต่าง ๆ ก็ได้มีการขยายอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นโลกาภิวัตน์ จึงจ าเป็น

ที่จะต้องท าการอธิบายอย่างยืดยาวเกี่ยวกับค าว่า โลจิสติกส์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเสียก่อน

ว่าคืออะไร ดังนั้นค าว่าโลจิสติกส์การท่องเทื่ยว จึงหมายถึง กระบวนการจัดการให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง

แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีและมีความสุขสนุกสนาน ประกอบกับเป็นเรื่องจ าเพาะที่มุ่งความสนใจไปยังความ
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พอใจของนักท่องเที่ยวโดยตรงและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทีน่ักท่องเที่ยวสัมผัสได้โดยตรง 

การท่องเที่ยว 

 การทอ่งเที่ยวเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการเดินทางโดยสมัครใจของนักท่องเที่ยวจากที่อาศัยประจ า

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ องค์ประกอบของ

การท่องเที่ยวจะประกอบด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และ

บริการท่องเที่ยว     ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจึงต้องมีการพัฒนา   ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสนองตอบความพึงพอใจหรือ

ประทับใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับยังสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมการบริการเพื่อ

การท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย   (บญุเลิศ จิตต้ังวัฒนา และคณะ 2549 : 

3) 

  การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย ์ซึ่งกระท าเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด
จากกิจการงานประจ า โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ค านึงว่า
ระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ ดังนั้น การท่องเที่ยวหมายถึงกิจกรรม
ที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ 
                          1. ต้องมีการเดินทาง 
                          2. ต้องมีสถานที่ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน 
                          3. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง โดยเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แตต่้องมิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพและไปอยู่ประจ า 
 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว สามารถแยกได้เป็น  5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันเป็นวงจร คือ 
 1. นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทีสุ่ดของการท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็
เกิดขึ้นไม่ได ้ในการนี้ การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจร 
 2. การตลาดท่องเที่ยว การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการตลาด
ท่องเที่ยวเพ่ือชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดท่องเที่ยวหมายถึง ความพยายามที่จะท าให้นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนแล้ว ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
 3. การขนส่ง เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวใดแล้ว ก็ต้องมีบริการขนส่งน า
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งการขนส่งหมายถงึ การจัดให้มีการเคลื่อนย้าย นักท่องเที่ยวด้วย
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิล าเนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการและกลับสู่ภูมิล าเนาการขนส่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทคือ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน 
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 4. ทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทาง
ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งทรัพยากรท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  ทรพัยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ  และทรัพยากรทอ่งเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
 5. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย โดยสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรง และ สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม  
 

 

โลจิสติกส์กับการจัดการท่องเที่ยว  

  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมที่ใหญแ่ละเติบโตเร็วที่สุดของโลก โดยในช่วงกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง

ร้อยละ 6.9 ต่อปี ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และเงินตราต่างประเทศได้มาก โดยในปี พ.ศ. 2549 ทั่ว

โลกมีนักท่องเที่ยวถึง 842 ล้านคน  

  จากสถิตินักทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างปี 2542-2552 พบว่า

นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.58 ล้านคน ในปี 2542 เป็น 14.12 ล้านคน ในปี 2552 หรือมีอัตรา

การขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 6.45 โดยปี 2551 นักทอ่งเที่ยวมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากับ 14.58 ล้านคน 

และในปี 2549 นักท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.01 ซึ่งส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการฟ้ืน

ตัวของการท่องเที่ยวไทยภายหลังเกิดธรณีพิบัติภัยในหลายปี 2547  ในการนี้ จ านวนและรายได้จาก

นักท่องเที่ยวปี 2542-2552 นักท่องเที่ยวขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.45 และมีจ านวนสูงที่สุด 14.58 ล้านคน 

(ข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว ม.ป.ป. : ออนไลน์)   
  ปัจจุบันน้ันการท่องเที่ยวไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เฉพาะการพักผ่อนหย่อนใจ และเดินทางไป

ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย ฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ดีมีคุณภาพ 

จึงจ าเป็นต้องที่จะต้องมีการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการน าเอา

ศาสตร์ของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้  เพื่อบริหารจัดการในการเคลื่อนย้าย การไหลเวียนและความเชื่อมโยง

สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวให้มปีระสิทธิภาพทั้งทางด้านเวลา และต้นทุน ที่จะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ซึ่งนับว่าจะเป็นส่วนที่เพ่ิมและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขัน

ทางด้านการท่องเที่ยวได้ด้วย  
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  ในการนี้ โลจสิติกส์ท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการไหลหรือ

การเคลื่อนที ่(Flow) 3 ส่วน คือ การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร 

(Information flow) และการเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow)  ดังต่อไปน้ี (คมสัน  สุริยะ ม.ป.ป. : 

ออนไลน์ ) 

            ก. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) หมายความรวมถึงการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว การขนส่งนักทอ่งเที่ยว การล าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการ

เดินทาง เป็นต้น แต่โลจิสติกส์ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับการท่องเที่ยวไทย เพราะว่ายังเน้นการขายสินคา้

มากกว่าการจัดระบบรองรับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว แต่จะให้ความส าคัญกับการ

สร้างสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสินค้าท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น การจัดงาน OTOP Midyear 

2010  อิมแพค เมืองทองธานี ปรากฏว่ามีรถเป็นจ านวนมาก ท าใหท้ี่จอดรถไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ

วันหยุดราชการ ถึงแม้ว่าจะมกีารจัดระบบรองรับงาน OTOP Midyear 2010 ไว้แล้วกต็าม แต่ระบบการ

คมนาคมปกตกิลับติดเป็นอัมพาตไป โดยเน้นการขายสินคา้ราคาถูกเพื่อดึงดูดใจลูกค้า หรืออีกกรณีหนึ่ง

นักท่องเที่ยวไดเ้ดินทางไปเที่ยวทีต่ลาดท่าเสด็จ ไปรับประทานอาหารและแหนมเนือง ที่ร้านอาหารแดงแหนม

เนือง จังหวัดหนองคาย ต้องใช้บริการรถสกายแลปหรือรถตุ๊กตุ๊กเข้าไปเที่ยว เพราะไม่ทราบว่าที่นั่นจะมีรถ

ขนส่งเข้าไปหรือไม่  ก าหนดเวลาเดินทางเป็นอย่างไร ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ทราบเลย จึงจ าเป็นที่นักท่องเที่ยวต้อง

เสียค่าจ้างเหมารถสกายแลป นับว่าสะดวกดี ไม่ต้องค านึงเรื่องเวลา แต่การลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการมองไม่

เห็นภาพรวมการเคลื่อนที่ทางกายภาพของการท่องเที่ยวทั้งหมดที่จะไปยังตลาดท่าเสด็จ และไมส่ามารถ

ก าหนดระยะเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ระหว่างทางหรือภายหลังจากการไปตลาดท่าเสด็จ รวมทั้ง

ประมาณการค่าเดินทางทั้งหมดอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้  

  กรณีเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ถ้าหากเปลี่ยนให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศ

ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถทีจ่ะวางแผนก าหนดการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง และสามารถที่จะท าให้

เป็นไปตามแผนการนั้นได้ค่อนข้างแน่นอน เพราะเวลาของพาหนะต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงต่อกันอย่างเป็นระบบ

ทั่วทั้งประเทศรวมทั้งมีความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก เพราะว่าคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นคือ การให้

ความส าคัญเปน็อย่างมากกับความมั่นคง แน่นอน และตรงต่อเวลา เช่น ตัวอย่างภาพรวมการเดินทางทั้งหมด

ไปหมู่บ้านชิระคะวะ ประเทศญี่ปุ่น (จักรี เตจ๊ะวารี 2553 : 9-10 )  
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แผนภาพที่ 1  การเดินทางไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชิระคะวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จักรี เตจ๊ะวารี (2553). โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค. 

   

                จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเพ่ือไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านชิระคะวะนั้น

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลอืกเดินทางมาลงที่สนามบินแห่งใดแห่งหนึง่ใน 3 แห่งบนเกาะฮอนชู คือ สนามบิน

นาริตะ (โตเกียว) หรือสนามบนิชูบุ (นาโกย่า) หรือสนามบนิคันไซ (โอซาก้า) ก็ได้ ซึ่งจากจุดนี้มีทางเลือก

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการ 3 ทาง คอื 

                  1) จากโตเกียว หรือโอซาก้าสามารถนั่งรถไฟมาลงที่เมืองนาโกย่า (จากสนามบินชูบุก็มีรถไฟฟ้า

เชือ่มต่อมาสถานีเมืองนาโกย่าเช่นเดียวกัน) ณ จุดนี้มีการเดินทางไปหมู่บ้านชิระคะวะ คือ มีบริการรถบัสของ

สรุปการเดินทางไปหมู่บา้นชิระคะวะ 

เคร่ืองบิน 

เลือกมาลงสนามบินแห่งใดแห่งหน่ึงใน 3 แห่งบนเกาะฮอนชู คือ 

1. สนามบินนาริตะ (โตเกียว) 

2.สนามบินชูบุ (นาโกยา่) 

3.สนามบินคนัไซ (โอซากา้) 

รถไฟ 

จากโตเกียว/โอซากา้นัง่รถไฟมาลงท่ีเมืองนาโกยา่ (จาก

สนามบินชูบุกมี็รถไฟฟ้าเช่ือมต่อมาสถานีเมืองนาโกยา่

เช่นเดียวกนั 

รถไฟ 

จากโตเกียวหรือโอ

ซากา้นัง่รถไฟตรงไป

เมืองทะคะยะมะ 

รถบัส 

จากโตเกียวหรือโอ

ซากา้นัง่รถบสัตรงไป

เมืองทะคะยะมะ 

 

 รถบัส 

มีบริการรถบสั

ของบริษทัเม

เทต็ทสึจาก

สถานีนาโกยา่

ตรงไปหมู่บา้น

ชิระคะวะ 

 

รถบัส 

มีบริการรถบสั

จากนาโกยา่ไป

เมืองทะคะยะ

มะ 

รถไฟ 

นัง่รถไฟจาก

สถานีนาโกยา่

เมืองทะคะยะ

มะ 

รถบัส 

มีบริการรถบสัเมืองทะคะยะมะตรงไปหมู่บา้นชิระคะวะ 
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บริษัทเมเท็ตทสึจากสถานีนาโกย่าตรงไปหมู่บ้านชิระคะวะ หรือรถบัสหรอืรถไฟจากนาโกย่าไปเมืองทะคะยะ

มะ และต่อรถบัสจากเมืองทะคะยะมะตรงไปหมู่บ้านชิระคะวะ 

 2) รถไฟจากโตเกียวหรือโอซาก้านั่งรถไฟตรงไปเมืองทะคะยะมะและต่อรถบัสจากเมืองทะคะยะมะ

ตรงไปหมู่บ้านชิระคะวะ 

 3) รถบัสจากโตเกียวหรือโอซาก้านั่งรถไฟตรงไปเมืองทะคะยะมะและต่อรถบัสจากเมืองทะคะยะมะ

ตรงไปหมู่บ้านชิระคะวะ 

 จากภาพรวมการเดินทางทั้งหมดไปหมู่บ้านชิระคะวะ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะก าหนดเวลาการ
เดินทางของตนเอง ความตรงต่อเวลา การเข้าถึง ความสะดวกสบาย การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ
เดินทาง ตลอดจนควบคุมและก าหนดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การ
ขนส่งนักท่องเที่ยวของ Lumsdon and Page (2004) กล่าวว่า สิ่งที่มีให้บริการ (Avalilability) เช่น ประเภท
ของยานพาหนะที่มีให้บริการ เส้นทางที่เปิดให้บริการ  การเข้าถึง (Accessability)  คือความสามารถของผู้คน
ที่จะสามารถใช้บริการได้ การอ านวยความสะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลาและสถานที่จ าหน่ายตั๋ว 
ที่ตั้งของสถานีรถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ และเวลา (Time) หมายถึงการจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการ
ให้บริการที่เหมาะสม ไม่ทิ้งช่วงนานเกินไปจนท าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มี
ผู้โดยสาร ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา  เป็นต้น 

 เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างจะเห็นได้ว่าการเดินทางจาก

กรุงเทพฯ ไปจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายไดร้ะดับสูงก็จะเดินทางไปได้อย่างสะดวก โดยเลือก

การเดินทางโดยเครื่องบิน จากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงทีส่นามบินเชียงใหม่จากนั้นก็จะมีรถจากโรงแรมที่จะ

เข้าพักมารับไปยังโรงแรม หรือไม่ก็เลือกใชบ้ริการรถแท็กซี่จากสนามบินไปยังบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ได้ใน

ราคาอย่างต่ าประมาณ 150-200 บาท แตห่ากเป็นนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณเพื่อการท่องเที่ยวจ ากัดอาจจะ

เดินทางโดยรถไฟเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่จะใช้เวลาค่อนข้างมากในการเดินทาง  

ซึ่งรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่มีเพียง 6 เที่ยวต่อวัน เที่ยวตอนเช้ามีเพียง 1 เที่ยว คือออกตอนเวลา 

08.30 น. ส่วนอีก 5 เที่ยวที่เหลือนั้น นักท่องเที่ยวต้องรอออกเดินทางในตอนเย็นหรือตอนหัวค่ า จากการ

เดินทางดังกล่าวแม้ว่าค่าโดยสารในประเทศไทยจะถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น แต่นักท่องเที่ยวก็ต้อง

ยอมยืดหยุ่นด้านเวลาพอสมควร โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถแท็กซี่จากสนามบินไปยังสถานีขนส่ง เวลาที่ใช้

ในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพของการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ หากนักทอ่งเที่ยวได้มีการศึกษา

ตารางเวลาของพาหนะแต่ละประเภทที่ให้บริการก่อนการเดินทาง ก็สามารถที่จะปรับเวลาในการเดินทางให้

เหมาะสมและสะดวกได้ เช่น การเลือกเที่ยวบินที่มาถึงกรุงเทพมหานครโดยเผื่อเวลาขึ้นรถแท็กซี่มาที่สถานีหัว

ล าโพงไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง กจ็ะท าให้ไม่ตอ้งรอรถไฟนานเกินไป เป็นต้น (จักร ีเตจ๊ะวารี.  2553 : 16-18) 
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การประมาณการณ์การเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปเชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 751 กิโลเมตร) 

สถานีเชื่อมโยง ระยะเวลา ค่าโดยสาร (บาท) 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ –สถานีรถไฟหัวล าโพง 
   (ใช้บริการแท็กซี่ของสนามบิน) 

ช่วงเวลา 8.30 -0.10 น. 
ใช้เวลา : 0.40 ชม. 

400 

2. สถานีรถไฟหัวล าโพง – สถานีรถไฟเชียงใหม่ 
   (ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย) 

ช่วงเวลา 14.30 -05.10 น. 
ใช้เวลา : 15 ชม. (รถเร็ว) 

 

หรือช่วงเวลา 18.00 – 6.15 น. ใช้เวลา 
13.15 ชม. (ด่วนพิเศษ) 

600-700 

 รวม ใช้เวลา : 15.40  ชม.  
หรือ 13.55 ชม. 

1,000-1,100 * 

*เป็นค่าประมาณเฉพาะเที่ยวขาไปเท่านั้น 

ที่มา : จักรี เตจ๊ะวารี.  (2553) โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค. 

 

คมสัน สุริยะ (2548)  ศึกษาเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเส้นทางการเดินทางที่คล้าย ๆ กันแบ่งออกได้หลายกลุ่ม กลุ่มส าคัญคือกลุ่มที่เดินทาง

ขึ้นเหนือด้วยรถบัส ซึ่งท าใหจ้ังหวัดตามรายทางได้รับประโยชน์และก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว

ในจังหวัดเหล่านั้น กลุ่มนักทอ่งเทีย่วสแกนดิเนเวียที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่หลากหลาย กลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่พูดภาษาเยอรมันที่มีจุดรวมตัวกันที่เกาะสมุย กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปที่รักอิสระที่เดินทางผจญ

ภัยไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กลุ่มชาวจีนที่นิยมการเที่ยวชายหาด ช้อปปิ้ง และชมการแสดงคาบาเร่ต์ กลุ่ม

นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกที่ห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมีความเหนียวแน่นในกลุม่ชนชาติของตน 

นักท่องเที่ยวจากอเมริกาเหนือและโอเชียเนียที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกว่ากลุ่มอื่น รวมไปถึง

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวชายแดนทางภาคใต ้อีกทั้งกลุ่มชาวอินเดียและตะวันออก

กลางที่เดินทางมาเพื่อค้าขายเป็นหลัก  จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมีการกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่

จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา (ชลบุรี) เชียงใหม่ เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) หาดใหญ่ (สงขลา) 

และกระบี ่ท าให้ภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคัญกับการสร้างสิ่งดึงดูดใจให้กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อพยายาม

กระจายนักท่องเที่ยวออกจากแหล่งท่องเทีย่วที่มีการกระจุกตัวมาก ทั้งนี้เพ่ือช่วยกระจายรายได้จากการ

ท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นอื่นโดยทั่วกัน และเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดเกินไปจนรับไม่ไหว อันจะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวส าคัญก่อนเวลาอันควร ประกอบกับ 

สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ และมานิตย์ ศุทธสกุล (2544) กล่าวว่าการบริการคมนาคมขนส่ง เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับ

บริการข้อมูลขา่วสารจนมีการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว ก็จะตอ้งพิจารณาเลือกว่าจะเดินทางไปวิธี
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ใด ใช้ยานพาหนะอะไร การบริการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่รองรับน านักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัส

กับแหล่งท่องเที่ยว (tourist attraction) โดยวิธีการเดินทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นคมนาคมขนส่งทางบก ทาง

น้ า หรือทางอากาศ กรณีดังกลา่ว นับเป็นเอกลักษณ์พิเศษของอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียวท่ีผูบ้ริโภคหรือ

นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ณ ถิ่นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ และไม่สามารถสั่ง

หรือสั่งซื้อแหล่งท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวไปบริโภค ณ ถิ่นที่อยู่ของตนเองได้ เหมือนกับสินค้าหรอืบริการ

ประเภทอื่น ดังนั้น หากแหลง่ท่องเที่ยวใด เมืองใด หรือประเทศใด จัดให้มีการคมนาคมขนส่งที่อ านวยความ

สะดวกให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ย่อมมีโอกาสเพิ่มกระแส

การเดินทางท่องเที่ยวหรือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาคนั้นได้

มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือในประเทศที่มีการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 

ซึ่งเป็นสิ่งหน่ึงที่ภาครัฐ และเอกชนจะต้องค านึงถึงนั่นก็คือเส้นทางการเดินทางไปถึงยังแหล่งท่องเที่ยวที่

สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนการค านวณระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการ

ท่องเที่ยวแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวได้  

  ข. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) ในที่นี้หมายถึงการให้ข้อมูลขา่วสาร

แก่นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานที ่ค าแนะน าเรื่องข้อควรปฏิบัติในสถานที่ และค าเตือนให้

ระวังภัย เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลการทอ่งเที่ยวในปัจจุบันจะมีเว็บไซตส์ าหรับการค้นหาข้อมูลในการ

ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ http://thai.tourismthailand.org/home/ ในส่วน

การเดินทาง จะให้หมายเลขติดต่อเพื่อสอบถามการเดินทาง มีข้อมูลจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่

พัก อาหารและเครื่องด่ืม ช้อปปิ้ง และค้นหาที่ท่องเที่ยว  แต่ความต้องการข้อมูลของคนไทย จะอยู่ในระดับต่ า

กว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากคนไทยจะใช้วิธีการถามทางจากคนในพื้นที่ไปเรื่อย ๆ ส าหรับข้อมูลที่

บริษัทลงทุนท าในเชิงพาณิชย์โดยลงทุนพิมพ์แจกพร้อมทัง้มีแผนที่ให้ด้วย แต่ส่วนใหญแ่ผนที่ไม่ค่อยมขี้อมูล

สาธารณะ แต่เว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่น http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation 

/index.html สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวทราบว่าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งซึ่งสามารถเลือกประเภทพาหนะ

อะไรได้บ้าง ค่าโดยสารเป็นเท่าใด ใช้เวลาเท่าไร ที่ส าคญัที่สุดคือเวลาหรือรอบการเดินทางในแต่ละวันเป็น

อย่างไร เป็นต้น อัศวิน แสงพิกุล (2552) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจและพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยวชาวเอเชียและชาวยุโรปมีความแตกต่างกัน

ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น การวางแผนการเดินทาง ระยะเวลาพ านัก กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว และแหล่งข้อมูลข่าวสาร และสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ และมานิตย์ ศุทธสกุล (2544) กล่าวว่าการ

บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เป็นการให้บริการอ านวยความสะดวก เพื่อน าเสนอให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัย

http://thai.tourismthailand.org/home/%20ใน
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation
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ดึงดูดทางการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ า ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เกาะแก่ง หาดทราย 

ชายทะเล และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน กิจกรรมงาน

เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี กีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก วัฒนธรรม ประเพณี หรอืวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เพื่อสร้างความสนใจหรือความต้องการทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ 

ระเบียบ พิธีการเข้า-ออกประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ หน่วยเงินตรา ระบบกระแสไฟฟ้า การนับถือศาสนาของ

ประชาชน ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามที่ส าคญัส าหรับนักทอ่งเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมได้อย่างสะดวก ในการนี ้การจัดให้มกีารให้บริการข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเพียงไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการกระตุน้ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น หรอืกระจาย

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพียงนัน้ ในทางตรงกันข้าม หากการใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร

การท่องเที่ยวมีน้อย หรือมรีะบบบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของ

แหล่งท่องเที่ยว พื้นที ่หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไม่สะดวก มีปัญหา หรืออปุสรรค ย่อมท าให้เกิด

ปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งเสริมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท าให้การท่องเที่ยวไม่สามารถขยายตัว

หรือพัฒนาไปได้มากเท่าที่ควร 

 

    
 

ที่มา : ป้ายทางหลวง ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง.   (ม.ป.ป.)  :  ออนไลน์              
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  ค. การเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow) หมายรวมถึงการอ านวยความสะดวกเรื่อง

การจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อตั๋วเดินทางต่าง ๆ การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 

ขั้นตอน คือ หนึ่ง ขั้นการเดินทางเข้าสู่เมืองท่องเที่ยว   สอง ขั้นการอยู่ในเมืองท่องเที่ยว และ สาม ขั้นการ

เดินทางออกจากเมืองท่องเที่ยว  เช่น การไหลเวียนทางการเงินของประเทศไทยไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะ

ระบบการเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาค่อนข้างมาก โดยมีสถาบันการแลกเปลี่ยนเงินตามธนาคาร 

สนามบิน และตลาดมืดแถว ๆ ประตูน้ าซึ่งก็ไม่แพงมากนัก เป็นความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว 

ในเมืองไทย  หรืออีกเรื่องหนึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถจองต๋ัวสายการบิน หรือรถไฟทางอินเตอร์เน็ตได้

ไม่ต้องเดินทางไปยังสนามบินหรือสถานีรถไฟ โดยอาจจะช าระเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตการ์ดสากล หรืออื่น 

ๆ ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ใช้การท า

ธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตโดยลูกค้าหรือนักทอ่งเที่ยวกับผู้ประกอบการไม่ต้องพบหน้ากันเลย โดยการจอง

โปรแกรมการท่องเที่ยวกับบริษัทบนอินเตอร์เน็ต และช าระเงินผ่านธนาคารซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยง

เข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท ซึ่งบรษิัทสามารถตรวจสอบได้ว่านักท่องเที่ยวได้ด าเนินการช าระค่าใช้จ่าย

เรียบร้อยแล้วหรือยัง มีการจดัท าระบบบัญชี การประสานงานติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร 

สินค้าที่ระลึกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามที่มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ( Memorandum of 

Understanding : MOU)  เป็นต้น 

 

บทสรปุ 

 โลจิสติกส์ในปจัจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ทั้งการเดินทางเข้าสู่เมือง

ท่องเที่ยว   การอยู่ในเมืองท่องเที่ยว และการเดินทางออกจากเมืองท่องเที่ยว หรือถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็

คือ โลจิสติกสข์องการท่องเที่ยว ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านการเคลื่อนย้าย การเชื่อมโยง

สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยว และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ หรือประทับใจ มคีวามสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าคุ้มทุน

ด้วย ในการนี้ การจัดการโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบน้ันต้องให้ความสนใจกับการจัดการการ

ไหลเวียนของนักท่องเที่ยว การไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการไหลเวียนของกระแสการเงิน

ไปพร้อมๆ กัน เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแกน่ักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าจะเป็นส่วนที่เพ่ิมและสนับสนุน

ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป 
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