การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
Ecotourism logistics management in Tak special economic development zone
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด1

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้บริการและการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และศึ กษาแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติ กส์ ด้านการท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก
เครื่องมือในการทาวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จานวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว คือ รถส่วนตัว การบริการด้านโลจิสติกส์สาหรับ
การท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริการด้านโลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีระดับความพึงพอใจน้อยสุด ในเรื่องเส้นทางการเดินทาง ความพร้อมของ
การบริ การอาหารและเครื่อง การบริการสารสนเทศเช่นหมายเลขโทรศั พท์ เจ้ าหน้าที่ ภายในสถานที่ท่ องเที่ ยว การ
จัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจโดยความอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีระดับความพึง
พอใจน้อยสุด ในเรื่องของความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต การบริการเสริมเช่ น การบริการคนชรา เครื่องมือในกรณี
ฉุกเฉิน ป้ายบอกสถานที่และข้อมูลการท่องเที่ยว การให้คาแนะนา ความรวดเร็วในการเดินทาง ห้องพักของนักท่องเที่ยว
ความปลอดภั ยในการเดินทาง การมีสินค้าภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ นที่บริ การนั กท่ องเที่ ยว ความคิ ดเห็นและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ทางการพัฒนาด้านปัจจัยส่งเสริมให้บริการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินและเพิ่มรายได้ การพัฒนาโดย
การจัดจุดศูนย์รวมรถโดยสารประจาทางเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารเพิ่ม
คาสาคัญ : โลจิสติกส์การท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Abstract
The purpose of this research are to study the services and management of ecotourism logistics and
to find how to improve ecotourism logistics management in Tak Special Economic Development Zone. The
research tools are questionnaires and interviews. The samples are 384 tourists in the zone. The data were
analyzed by finding frequencies, percentages, averages, and standard deviations.
The study finds that the tourists’ ages range from 20-35 year. They are undergraduate students.
Private cars are used for traveling. The overall tourists satisfaction toward the services is high. The leasts
satisfied services include travel routes, available foods and beverages, information services such as phone
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numbers of the staff at the tourist attractions. The overall satisfaction toward the management of ecotourism
logistics is high. The least satisfied items include the convenience of using credit card, supplementary services
such as facilities for senior citizens, emergency tools, signs and tourist information, tourist suggestions, travel
time, accommodations, travel safty, local products availability.
The tourist opinions and suggestions to improve the ecotourism logistics management include
providing more facilities to make the tourists more convienient and increase tourism revenues; more bus
stations for the tourists; and more tourist information centers.
Keywords: tourism logistics, Tak special economic development zone, ecotourism

ความเป็นมาของปัญหา
อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว นั บ ว่ าเป็ น
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ สามารถสร้ า งรายได้ ห ลั ก ให้ กั บ
ประเทศไทย ซึ่ งมี นั กท่ องเที่ ยวจากทั้ งในประเทศและ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยตามภูมิ ภาคต่ างๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของ
ประเทศไทยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่
จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
จากนักท่องเที่ยวต่ างชาติทีเข้ามาในไทยและช่วยสร้าง
รายได้ (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์, 2538) และ
จังหวัดตากก็เช่นกันมี นักท่องเที่ ยวเป็นจานวนมากใน
ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนจั งหวัดตากได้ถูกกาหนดให้เป็น
พื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันได้แก่ อาเภอ
แม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภอแม่ระมาด ซึ่งนับได้ว่า
เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญของทั้ งในระดั บจั งหวั ดและ
ระดับประเทศที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่เฉพาะ
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวก็ เป็ นหนึ่ งในแนวทางการ
พั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษด้ ว ยจะเห็ น ได้ ว่ า
อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวจั งหวั ดตากมีแนวโน้ มของการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และเป็ น พื้ น ที่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะสามารถสร้ า งเสริ ม รายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและจังหวัดตากได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในเขต 5 อาเภอชายแดนของจังหวัดตาก อั นได้ แก่
อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด อาเภอ
อุ้มผาง และอาเภอท่าสองยาง ในพื้นที่เหล่านี้มีชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ
และน้าตกมากมาย ยกตัวอย่างเช่ น น้าตกทีลอซูในเขต
อาเภออุ้มผาง ซึ่งถือเป็นจุดขายของฝั่ง 5 อาเภอชายแดน
จังหวัดตากได้เป็นอย่างดีซึ่งในการที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ศั ก ยภาพด้ า นการ
บริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ร ะบบหนึ่ ง ที่ ได้ ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้น คือ
การจัดการโลจิสติกส์นั่นเอง
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่า ปัญหาด้านการ
ท่องเที่ ยวของประเทศไทยนั้นไม่ได้ อยู่ ที่ เรื่ องของแหล่ ง
ท่องเที่ยว แต่ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การจัดการโลจิสติกส์
ของการท่องเที่ยว (Tourism logistics) ซึ่งก็คือ การบริหาร
จัดการขั้นตอนต่างๆในการให้บริการจะต้องต่อเนื่องและ
สอดคล้ องกั นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งในด้านของเวลา
ด้ านต้ นทุ น และสร้ า งความพึ ง พอใจอั นสู งสุ ด ให้ กั บ
ผู้รับบริการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
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จั ดการโลจิ สติ กส์ การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในพื้ นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

2. รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของ
แบบสั มภาษณ์ และแบบสอบถามหลั งจากด าเนิ นการ
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ได้รับคาตอบตามจานวนที่ระบุไว้
2. วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยนา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ โดย
ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิ เคราะห์ และแปลผลข้ อมู ลตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งใช้คานวณหาค่าช่วงของการวัดจาก 5
ระดั บ และการแปลความหมายของคะแนน ผู้ วิ จั ย
กาหนดเกณฑ์สาหรับการวัดระดับความคิดเห็นโดยนา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ใช้ เกณฑ์ ของลิ เกิ รต์ (Likert, 1967 อ้ างถึ งใน สิ น
พันธุ์พินิจ, 2549)
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.50-5.00
ระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.50-4.49
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.50-3.49
ระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 1.50-2.49
ระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 1.00-1.49

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาถึงการให้บริการโลจิสติ กส์ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาการ
จั ดการโลจิ สติ กส์ ด้ านการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
ที่มารับบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก จานวน 384 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
โดยใช้การคานวณหากลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร
ทั้งหมด กรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน แต
ทราบวามีจานวนมาก และต้องการประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากรใช้ สู ต รตามทฤษฎี ข อง W.G.cochran
(ธานิ นทร์ ศิ ลป์ จารุ , 2546) ณ ระดั บความเชื่ อมั่ น ที่
95% และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก ารการ
ท่องเที่ยว จานวน 6 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
2) ความพึงพอใจต่อระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว และ
3) ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม และแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ และ 3) ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้ อยละของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพ สมรสจานวน 175 คน ร้อยละ 75.57

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
170
214
384

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนก
ตามระดับการศึกษา

ร้อยละ
44.73
55.27
100.00

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา(ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างเป็น เพศ
ชาย 170 คน และเพศหญิ ง 214 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
44.73 และ 55.27 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 -35 ปี
36 -50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
49
173
134
28
384

ร้อยละ
12.76
45.05
34.90
7.29
100.00

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนก
ตามสถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)
173
175
35
384

ร้อยละ
7.03
23.96
13.28
49.48
6.25
100.00

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้ อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามระดับการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี จ านวน 190 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 49.48

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอายุ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-35 ปี
จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05

สถานภาพ

จานวน (คน)
27
92
51
190
24
384

ร้อยละ
45.05
45.57
9.11
100.00

จานวน (คน)
121
71
69
59
53
11
384

ร้อยละ
31.51
18.49
17.97
15.36
13.80
2.86
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้ อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอาชีพ ผลการศึกษา
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พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51

จากตารางที่ 7 แสดงค่ า เฉลี่ ย ของการ
ให้บริการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว พบว่า บริการด้าน
โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) และปัจจัย
ส่งเสริมให้บริการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 2.77)
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ยานพาหนะ
รถส่วนตัว
รถโดยสารประจาทาง
เครื่องบิน
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
222
124
13
25
384

ร้อยละ
57.81
32.29
3.39
6.51
100.00

ตารางที่ 8 ระดั บ การให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก
โดยภาพรวม ด้านการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
นักท่องเที่ยว
1. สิ่งที่มีให้บริการ
2. การเข้าถึง
3. ข้อมูลข่าวสาร
4. เวลา
5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว
6. ความสะดวกสบาย
7. ความปลอดภัย
8. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว
10. ถนนคนเดิน
11. จุดทาเงิน
12. การสร้างความเพลิดเพลิน
ระหว่างการเดินทาง
รวม

จากตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้ อยละของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามโดยจ าแนกการเดิ น ทางตาม
ยานพาหนะผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตัว จ านวน 222 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.81
ตารางที่ 7 ระดั บ การให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก
โดยภาพรวม ด้านการให้บริการโลจิสติกส์
การให้บริการโลจิสติกส์
1. บริการด้านโลจิสติกส์
สาหรับการท่องเที่ยว
2. ปัจจัยสนับสนุนการบริการ
นักท่องเที่ยว
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บริการแก่นักท่องเที่ยว
4. จุดเชื่อมต่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงของการให้บริการ
5. ปัจจัยส่งเสริมให้บริการ
ท่องเที่ยว
รวม

S.D.
3.71 0.61

ระดับ
มาก

3.66 0.64

มาก

3.66 0.66

มาก

X

X

3.61
3.67
3.53
3.61
3.62
3.69
3.74
3.77
3.65
3.61
3.77
3.97

S.D. ระดับ
0.72
0.71
0.63
0.58
0.60
0.69
0.65
0.73
0.77
0.90
0.78
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.69 0.52

มาก

จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยของการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า การสร้ า งความ
เพลิดเพลินระหว่างการเดินทางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) และเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 3.53) ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.47 0.65 ปานกลาง
2.77 0.90 ปานกลาง
3.45 0.69 ปานกลาง
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ความคิ ด เห็ น จากการสั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะ
ประเด็น พบว่า
การบริการด้านโลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว
มี ร ะบบการขนส่ ง สาธารณะที่ ดี มี ร ถที่ เ พี ย งพอต่ อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการขึ้ น มาที่ อุ ท ยานหรื อ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางมี ค วาม
เพี ยงพอและบริ การ และเรื่ องเส้ นทางในการเดิ นทาง
พบว่ ามี การเดิ นทางล าบากเล็ กน้ อยเนื่ องจากทางไป
อุทยานหรือแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะโค้งและอันตราย
สองข้างทางมีเหวลึกหรือเป็นป่าทึบ ทาให้นักท่องเที่ยว
บางกลุ่มไม่อยากเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด
ทางอุ ทยานจึงมีการเตือนและแนะนากั บนักท่องเที่ยว
เสมอว่าต้องระมัดระวังในการเดินทางให้มากที่สุด
ปัจจัยสนับสนุนการบริ การนั กท่องเที่ยว การ
ให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ม นุ ษ ย์ สั มพั น ธ์ ที่ ดี ยิ้ ม แย้ ม
แจ่มใส มีน้าใจอัธยาศัยที่ดีเยี่ยมทาให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจกับการบริการที่ดีเยี่ยมของอุทยานหรือ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารมา
จากอินเตอร์เน็ตมากกว่าแหล่งอื่น รองมาเป็นการบอก
ปากต่ อปาก จึ งท าให้ นั กท่ องเที่ ยวไหลเข้ ามาเที่ ยวที่
อุทยานหรือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก นอกจากนี้
นั กท่ องเที่ ยวยั งได้ แหล่ งข้ อมู ลมาจากสานั กงานการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย
จุดเชื่อมต่อที่จะทาให้เกิดความเชื่อมโยงของ
การให้บริการ การให้บริการทางสถานีขนส่งผู้โดยสารมี
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องมาเที่ยวที่
อุทยานหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางทุ ก ๆ หนึ่ ง ชั่ ว โมงและมี ร ถคอยบริ ก ารที่
เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงบริษัททัวร์ที่นาเที่ยว
อุทยานหรื อแหล่ งท่ องเที่ยวจังหวัดตากอีกด้ วย ทาให้
นั กท่ องเที่ ยวมี ทางเลื อกเยอะที่ จะใช้ บริ การ และการ

บริการทางสนามบินมีการบริการที่มากมาย มีทั้งรถเช่า
หรื อแท็ กซี่ ไว้ ค อยบริ ก ารนั ก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ น ทางโดย
เครื่องบินอีกด้วย
ปั จ จั ย ส่ ง เสริ มการให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ยว การ
อานวยความสะดวกในการใช้ตู้กดเงินสดมีมากกว่าการ
ใช้บริการบัตรเครดิต/เดบิตเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน จึงไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับบริการในด้านนี้เท่าที่ควร

อภิปรายผล
การศึ กษาถึ งการให้ บ ริ การและการจั ด การ
โลจิ สติ กส์ ด้ านการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและศึ กษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก อภิปราย
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ ดั ง นี้ 1) บริ ก ารด้ า นโลจิ สติ ก ส์
สาหรับการท่ องเที่ ยว ระบบขนส่งสาธารณะยั งมีน้อย
มากในแหล่งท่องเที่ยวที่ไกลออกจากเมือง รถโดยสาร
ขนส่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอาศัยรถขนส่งสาธารณะ
ยังมีน้อย เส้นทางในการเดินทาง มีความลาดชัน คดเคี้ยว
และมีเส้นทางชารุดในบางจุดทาให้เกิดความไม่สะดวก
ในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยสนับสนุน
การบริ การนั กท่ องเที่ ยว ความพร้ อมของอาหารและ
เครื่องดื่มในส่วนของอุทยานยังมีน้อยมาก เนื่องจากทาง
อุทยานต้องการรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติอยู่
ตลอดและต้องการควบคุมปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ จึงอานวยความสะดวกเรื่องร้านค้าอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
นักท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์
จุดขายของแหล่ งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ มี เว็บไซต์
รวบรวมข้อมูลทั้งในเรื่องที่พัก การบริการขนส่งสาธารณะ
การเดินทาง แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว 4) จุดเชื่อมต่อที่จะ
ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของการให้บริการ จุดเชื่อมต่อรถ
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ขนส่งสาธารณะไม่อยู่จุดเดียวกัน ทาให้เกิดความลาบาก
และไม่สะดวกในการเดินทาง 5) ปัจจัยส่งเสริมให้บริการ
ท่องเที่ยว การบริการด้านตู้ ATM ยังไม่ครอบคลุมในบาง
พื้นที่ 6) สิ่งที่มีให้บริการ การบริการด้านยานพาหนะใน
ด้านสาธารณะยังไม่เพียงพอ ยังเข้าไม่ถึงแหล่งท่องเที่ยว
บางแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งหากไม่มีรถส่วนตัวก็
ไม่ สามารถเข้ าถึ งได้ 7) การเข้าถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ นั กท่ องเที่ ยว ที่ พั ก ห้ องน้ า อาหาร
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ การให้ ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ สถานที่
ท่องเที่ยว ในส่วนของอุทยานจะมีป้ายแนะนาข้อมูลที่ควร
รู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติต่างๆ 8) ข้อมูล
ข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ดี
มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตามเว็บไซต์ต่างๆ
แต่ ค วรจะให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การเดิ น ทางระบบขนส่ ง
สาธารณะ แผนที่ สถานที่ ท่ องเที่ ยว ข้ อมู ลที่ พั ก ตู้ รั บ
ความคิดเห็นถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็น
ช่องทางที่จะได้รับรู้ข้อมูลความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว
ควรจะมี ตู้ รั บ ความคิ ด เห็ น เพื่ อน าข้ อ มู ลดั ง กล่ า วไป
ปรั บปรุ งหรื อเพิ่ ม เติ มในส่ วนที่ นั กท่ องเที่ ยวเสนอมา
9) เวลา การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาที่เหมาะสม
มีการเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาตามฤดูกาลที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสวยงามและความปลอดภั ย แก่
นั กท่ องเที่ ยว 10) การเอาใจใส่ นั กท่ องเที่ ยว สถานที่
จอดรถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ขายในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ มีอาหารพื้นบ้านขายในราคาถูก
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ยั ง คงความเป็ น ธรรมชาติ ใ นตอน
กลางคืนสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจน เหมาะแก่
การพักผ่อน เก็บบรรยากาศธรรมชาติ สัญญาณโทรศัพท์
ยั งเข้ าไม่ ถึ งในบางจุ ดท าให้ ไม่ สะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร เจ้าหน้าที่มีการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว
เป็นอย่างดี มีการให้ข้อมูลและคาแนะนาต่างๆ ในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปริมาณ

ของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 11) ความสะดวกสบาย
การให้ บริ การที่ พั กแก่ นั กท่ องเที่ ยว นั กท่ องเที่ ยวส่ วน
ใหญ่นิยมพักรีสอร์ทและกางเต็นท์ในการพักแรมเพื่อรับ
บรรยากาศ ชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในส่วนของห้องน้า-ห้องสุขามีไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาล 12) ความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอย
ให้ บ ริ ก ารและดู แลความปลอดภั ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดเวลา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในที่พักและสถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ความปลอดภัย
ในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยังมีน้อย เนื่องจาก
เส้นทางส่วนใหญ่เป็นเขา มีทางคดเคี้ยว ลาดชัน ทาให้
เกิดความเสี่ยงในการเดินทางต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคย
กับเส้นทาง 13) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เขตอุ ท ยาน จึ ง มี ก ารรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมให้ สวยงามอยู่ เสมอ และมี เจ้ าหน้ าที่
ควบคุมดูแลอยู่สม่าเสมอ มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างแท้จริง 14) แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว มีการนา
เด็กนักเรียนในพื้นที่เป็นมัคคุ เทศก์นาเที่ยว สร้างความ
เพลิดเพลินและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และมี
งานประจาปีในแต่ละพื้นที่ 15) ถนนคนเดิน มีการจัด
ย่ า นถนนคนเดิ น แสดงสิ น ค้ า ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมในท้ องถิ่ นเพื่อให้ นั กท่ องเที่ยวเดิ นเลื อกซื้ อ
สินค้าและชมการแสดงในพื้นที่ 16) จุดทาเงิน มีสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มี
จุดชมธรรมชาติที่สวยงามและอากาศที่เย็นสบาย ทาให้
เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 17) การสร้างความ
เพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ด้วยอากาศที่เย็นสบาย
และสองข้ างทางที่เป็นธรรมชาติตามหุ บเขาทาให้ เกิ ด
ความเพลิ ดเพลิ นต่ อทั ศนี ยภาพที่ สวยงาม ก่ อให้ เกิ ด
ความตื่ นตาตื่ นใจและประทั บใจ ท าให้ นั กท่ องเที่ ย ว
ส่วนใหญ่อยากจะกลับมาอีกเมื่อมีโอกาส
[64]

สรุปผลการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-35 ปี มี ร ะดั บ
การศึ กษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรี ยน/นั กศึกษา
และส่วนใหญ่ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
คื อ รถส่ วนตั ว การบริ การด้ านโลจิ สติ กส์ ส าหรั บการ
ท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุงเส้นทางการเดินทาง ความ
พร้ อ มของการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ ง การบริ ก าร
สารสนเทศเช่ น หมายเลขโทรศั พ ท์ เ จ้ าหน้ า ที่ ภายใน
สถานที่ท่องเที่ ยว ส่วนการจัดการโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของ ความสะดวกในการใช้บัตร
เครดิต การบริการเสริมเช่น การบริการคนชรา เครื่องมือ
ในกรณีฉุกเฉิน ป้ายบอกสถานที่และข้อมูลการท่องเที่ยว
การให้คาแนะนาของตารวจท่องเที่ยว ความรวดเร็วใน
การเดินทาง ห้องพักของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยใน
การเดิ นทาง การมี สิ นค้ าภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นที่ บริ การ
นักท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรเลือกพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางด้านการ
จัดการการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเพื่อนามาเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเมืองท่องเที่ยวที่
มีความโดดเด่นของประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วด้ า นอื่ น
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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