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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวในตําบล
ร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษามุมมองการจัดการโลจิสติกส์ดา้ น
การไหลทางกายภาพ และการไหลของสารสนเทศของนักท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้น ที่ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้ าหมายสาม
กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว จํานวน 30 คน ชาวบ้านในพื้น ที่จาํ นวน 30 คน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 90 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้แก่แ บบสอบถามความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมายทั้งสามกลุ่ม เพื่อนํามาวิเคราะห์หาจํานวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละของความ
พึงพอใจอันนํามาซึ่ งแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ ซึ่ งจากการเก็บและสรุ ปผลการศึกษาพบว่า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้านการไหลทางกายภ
าพของ
ตําบล ร่ มเย็น อํา เภอเชียงคํา จั งหวัด พะเยา อยูใ่ นระดับน้อยหรื อ ยังไม่มีความพร้อม ในขณะที่
ชาวบ้านในพื้นที่และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่ามีความพร้อมในระดับปานกลาง และกลุ่มเป้ าหมายทั้ง
สามกลุ่มเห็นว่า การจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการไหลของสารสนเทศของ ตําบลร่ มเย็น อํา เภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา มีความพร้อมในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: โลจิสติกส์การท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การพัฒนาการท่องเที่ยว

Abstract
This study is the study of tourism logistics development in Romyen Sub-district,
Chiangkham District, Phayao Province. The purpose of this study is to investigate perspective
of tourists, villagers, and people involved in Romyen Sub-district’s tourist places regarding
the management of physical and informational flows. Target group (90 people) in this study is
categorized into three small groups: 30 tourists, 30 Romyen Sub-district’s villagers, and
30 people involved. Data collection instrument of this study is questionnaire asking satisfactiory
of all three target groups. Descriptive statistics are being applied in data analysis in this study.
This study finds disagreement on 3 target group’s perspective on physical flows, satisfactory
of villagers and people involved is in mid-level while tourists is in lower level. However, all three
target groups show the agreement in mid-level of satisfaction on information flows.
Keywords: Tourism Logistics/Ecotourism/ Tourism Logistics Development
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กบั นานาประเทศ
ทัว่ โลกมาช้านาน ถือเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ทาํ ให้มองเห็นถึงความเจริ ญทางด้าน
เศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางการเมือง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับประเทศไทย
ที่ถือได้วา่ เป็ นประเทศเป้ าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาชื่นชมความงดงามของ ทั้ง
ทัศนียภาพ สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทยที่งดงาม
ถึงแม้วา่ ในอดีตอุตสาหกรรมการเกษตรจะเป็ นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่ งมี
การเพาะปลูกและส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรเป็ น หลัก แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดังเช่นที่ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยได้ไม่นอ้ ย จากข้อมูลของ
สํานักการค้าบริ การและการลงทุน (2554) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
ไทยสู งถึง 7.3 แสนล้านบาทในปี 2554 และจากการ คาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก
(World Tourism Organization : UNWTO) อ้างใน กรมการท่องเที่ยว (2556) คาดการณ์วา่ อนาคต
ของการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2563 จะมีนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1,360 ล้านคน จากการ
คาดการณ์ดงั กล่าวทําให้ทราบถึงอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ที่คาดว่าน่าจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการเปิ ดประเทศและการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนอย่างเต็มตัว แต่อย่างไรก็ตาม หากการท่องเที่ยวไทยไม่มีการพัฒนาหรื อปรับตัวเพื่อรองรับ
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวแล้ว ผลที่ได้รับท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็ นผลเสี ยมากกว่าผลดี
ด้วยเหตุน้ ี การเตรี ยมพร้อมและรองรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรได้รับความ
ร่ วมมือจากหลายภาคส่ วน อาทิเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง นอกจากนี้ การสํารวจและส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ก็เป็ นอีกหนทางที่จะช่วย
แก้ปัญหา และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2553)
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถจัดกลุ่มตามประเภทได้ถึง 10 กลุ่ม อาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่กาํ ลังได้รับความนิยมและ
กล่าวถึงมากในปั จจุบนั นั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่เดินทางท่องเที่ยวใ นปั จจุบนั เป็ นกลุ่มเยาวชนเป็ น
จํานวนไม่นอ้ ย ซึ่ งนับเป็ นโอกาสอันดีของอาเซี ยนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซี ยน พ.ศ. 2554-2558 ที่มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว
ส่ งเสริ มการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค และสนับสนุนการ
เดินทางท่องเที่ยวของเยาวชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์และ
ความต้องการของเยาวชนและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
เช่นกันกับจังหวัดพะเยา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคเหนือตอนบ นของประเทศไทยที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวอันเป็ นที่รู้จกั กันอันได้แก่ กว๊านพะเยา ที่มีวดั กลางนํ้าที่มีชื่อว่าวัดติโลกอาราม ซึ่ งแท้ที่จริ ง
แล้ว จังหวัดพะเยายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ บ่อสิ บสอง และวัฒนธรรมอีกหลายแห่ง
อาทิเช่น วัดศรี โคมคํา เป็ นต้น
อย่างไรก็ต าม ในตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอีกหลายแห่งทั้งที่มีชื่อเสี ยง อาทิ ผา ขาม ถํ้าผาแดง ถํ้านํ้าลอด ไปจนถึงสถานที่ที่สวยงาม
แต่ยงั ไม่ถูกประกาศเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อยังไม่เป็ นที่รู้จกั เช่น นํ้าตกหนองห้า ภูอานม้า และ
ถํ้านํ้า ดั้น เป็ นต้น แต่การเข้ามาของนักท่องเที่ยวยังมีนอ้ ย ทําให้การส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ในตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เป็ นสิ่ งที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ การส่ งเสริ มหรื อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามชน บทนั้น
ควรได้รับการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการจัดการโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว จึงทําให้ตอ้ งมี
การศึกษาถึงระบบโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวซึ่ งมีปัจจัยต่างๆอันได้แก่การไหล (Flow) ของสอง
ส่ วนคือ การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนของสารสนเทศ (Information Flow)

ของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ให้แน่ชดั
เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจ และเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการระบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ศึกษามุมมองการจัดก ารโลจิสติกส์ดา้ นการไหลทางกายภาพ และด้านการไหลของ
สารสนเทศของนักท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้น ที่ และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน ตําบล
ร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้ได้แก่ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านใ
นพื้นที่ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ตํา บลร่ มเย็น อํา เภอ เชียงคํา จั งหวัด พะเยา จํานวน 90 คน โดย แบ่งเป็ น
นักท่องเที่ยวจํานวน 30 คน ชาวบ้านในพื้นที่จาํ นวน 30 คน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 30 คน
2. งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงมุมมองโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ย ว ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
และประชาชนในพื้นที่ ตํา บลร่ มเย็น อํา เภอเชียงคํา จั งหวัด พะเยา โดยมุ่งเน้นไปที่กรอบของการ
ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการไหลหรื อการเคลื่อนที่
(Flow) สองส่ วน ได้แก่ การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) และการเคลื่อนที่ของ สารสนเทศ (Information Flow)
ขอบเขตตัวแปร
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เบญจมาส อุทกศิริ (2549) และ พิทยะ ศรี วฒั นสาร (2553) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวคือ การ
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายเพื่อความเพ ลิดเพลิน ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวจึงเป็ นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ คือ เป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติ
ไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว , เป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และเป็ นการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรื อหารายได้
Lumsdon and Page (2004) ได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การขนส่ งนักท่องเที่ยว
ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) สิ่ งที่มีให้บริ การ (Avalilability) หมายถึงประเภทของยานพาหนะที่มี
ให้บริ การ เส้นทางที่เปิ ดให้บริ การ ระดับชั้นของคุณภาพของบริ การที่มีให้บริ การ เช่น ชั้นหนึ่ง
ชั้นส อง รวมทั้งบริ การเสริ ม เช่น ลิฟท์ สําหรับผูพ้ ิการหรื อผูม้ ีสัมภาระหนัก
2) การเข้าถึง

(Accessability) หมายถึงความสามารถของผูค้ นที่จะสามารถใช้บริ การได้ การอํานวยความสะดวก
ให้ผคู ้ นมาใช้บริ การได้ เช่น เวลาและสถานที่จาํ หน่ายตัว๋ 3) ข้อมูลข่าวสาร (Information) หมายถึง
การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ ว เพื่อให้ผโู ้ ดยสารไม่เกิดความสับสนในการ
เดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานที่ที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นต้องอํานวยความ
สะดวกให้ผโู ้ ดยสารสามารถติดตามข่าวสารได้โดยง่าย ไ ม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป 4) เวลา
(Time) หมายถึงการจัดตารางเวลาในการเดินรถหรื อการให้บริ การที่เหมาะสม ไม่ทิ้งช่วงนาน
เกินไปจนทําให้ผโู ้ ดยสารรอนานมากเกินไปหรื อบ่อยเกินไปจนไม่มีผโู ้ ดยสาร ความรวดเร็ วในการ
เดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา 5) การเอาใจใส่ นกั ท่องเที่ยว
(Customer care) หมายถึงความคํานึงถึงสวัสดิภาพของผูโ้ ดยสาร เช่น ความสะอาดและถูก
สุ ขลักษณะของที่นงั่ 6) ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง ความเอาใจใส่ ในการจัดให้บริ การ
อันสะดวกสบายแก่ผโู ้ ดยส าร ทั้งด้านกายภาพ เช่น เบาะนัง่ และช่องว่างสําหรับการเหยียดเท้า 7)
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึงการปราศจากอุบตั ิเหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ รวมถึงไม่มี
อุบตั ิเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการร่ วงหล่นของสิ่ งของสัมภาระมาโดนผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น 8) ความ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Environmental Friendliness) หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
เช่น คาร์ บอนไดออกไซด์ และคาร์ บอนมอนน็อกไซด์ การไม่ใช้ก๊าซคลอรี นอันจะทําลายโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสี ยออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ผา่ นการบําบัด การใช้
พลังงานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนผูค้ นที่อาศัยอยูร่ ะหว่างเส้นทางที่
ยานพาหนะแล่นผ่านไป นอกเหนือจากกรอบแนวคิดทั้ง 8 ข้อของ Lumsdon and Page (2004) แล้ว
ในปี 2551 คมสัน สุ ริยะ ได้เพิ่มเติมกรอบแนวคิดเข้าไปอีก 4 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
เรื่ องการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้นดังนี้ 9) แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ
งานเทศกาล หรื อสิ่ งสําคัญที่นกั ท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเยีย่ มชม 10) ถนนคนเดิน หมายถึง
ย่านหรื อถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานพาหนะผ่านสัญจร เพื่ออํานวยความสะดวกให้คนเดินเท้า
ได้ท่องเที่ยวรอบบริ เวณสําคัญของเมืองและซื้ อสิ นค้า 11) จุดทําเงิน หมายถึงสถานที่ บริ การ หรื อ
ย่านที่จดั ไว้สาํ หรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ด้วยการคาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์
อย่างไรเมื่อมาถึงจุดนั้น เช่น ตื่นเต้น เมื่อยล้า และ 12) การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ
เดินทาง หมายถึงการทําให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็ นเพียงแต่การเดินทางจากจุ ดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
เท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นการสร้างความเพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่านสถานที่อนั สวยงาม การ
จัดกิจกรรมบนยานพาหนะ การเสิ ร์ฟอาหารชั้นเลิศบนยานพาหนะ เป็ นต้น
ในด้านของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวนั้น
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และ คมสัน สุ ริยะ
(2551) ได้ให้กรอบแนวคิดในการศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในระดับเมืองท่องเที่ยวไว้วา่

กรอบของการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการไหลหรื อการเคลื่อนที่ (Flow) สามส่ วน คือ
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และ
การเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน (Financial Flow) ดังนี้ 1) การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow)
หมายรวมถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยว การขนส่ งนักท่องเที่ยว การลําเลียงสัมภาระของ
นักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็ นต้น 2) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
(Information flow) หมายรวมถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่นกั ท่องเที่ยว ป้ ายบอกทาง ป้ ายแนะนํา
สถานที่ คําแนะนําเรื่ องข้อควรปฏิบตั ิในสถานที่ และคําเตือนให้ระวังภัย เป็ นต้น 3) การเคลื่อนที่
ด้านการเงิน (Financial Flow) หมายรวมถึง การอํานวยคว ามสะดวกเรื่ องการจ่ายชําระค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การท่องเที่ยว และ การซื้ อตัว๋ เดินทางต่าง ๆ การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ นสามขั้นตอน คือ หนึ่ง
ขั้นการเดินทางเข้าสู่ เมืองท่องเที่ยว สอง ขั้นการอยูใ่ นเมืองท่องเที่ยว และสาม ขั้นการเดินทางออก
จากเมืองท่องเที่ย ว กล่าวโดยสรุ ป โลจิ สติกส์การท่องเที่ยวสามารถใช้วเิ คราะห์ได้ในเรื่ อง การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ และการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร และเพื่อปรับปรุ งเพิ่มเติมกรอบแนวคิดนี้
อีกส่ วนหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ดา้ นการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น การวิเคราะห์โลจิสติกส์ที่
รวมเอา และการเคลื่ อนที่ดา้ นการเงินรวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกื้อกูลต่อการ
ขนส่ งนักท่องเที่ยวเข้ามาไว้ดว้ ยอย่างบูรณาการ ทําให้โลจิสติกส์การท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ต่างประเทศที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวโดยส่ วนมากจะเน้นไปยังการจัดการ
โซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่ งท่องเที่ยวมีความยัง่ ยืน ดังเ ช่นผลงานวิจยั ของ Font, Tapper,
Schwartz and Kornilaki (2006) สรุ ปได้วา่ ผูน้ าํ นักท่องเที่ยวควรปฏิบตั ิตามกฎอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การทํางานของทุกๆส่ วนเป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่ น อีกทั้งการให้บริ การด้านที่พกั การเดินทาง และ
กิจกรรมต่างๆที่ผใู ้ ห้บริ การได้จดั เตรี ยมไว้ให้เป็ นสิ่ งสําคัญทําให้การท่องเที่ยวเกิดความยัง่ ยืนได้
เช่นกัน
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้น
ศึกษารู ปแบบของการท่องเที่ยวสองรู ปแบบหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งมีการศึกษาถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในมุมมองที่แตกต่างกัน ได้แก่ วุฒิพงษ์ ดงคําฟู (2551) ได้ศึกษา การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุ ทยานแหงชาติ กรณี ศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลําพูน พบว่า
ปั ญหาอุปสรรคที่สงผลต่อการพัฒนาจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่สาํ คัญ
ได้แก่ ไม่มีการสนับสนุนสร้างเครื อข่ายมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ การส่ งเสริ มประกอบอาชีพจากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเว ศ ระบบสื่ อความหมายธรรมชาติไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดประสิ ทธิ ภาพเรื่ องการ

ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์การตลาดและการนําเที่ยว ซึ่ งแท้จริ งแล้วอาจจะเกิดจากการขาดแคลน
บุคลากรผูม้ ีความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สุ ดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา (2551)
การจัดการก ารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง พบว่า วิถีชีวติ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจากอดีดจนถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก บุคลากรผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมีนอ้ ย เด็กรุ่ นใหม่ยงั คงให้ความสําคัญกับสิ่ งนี้นอ้ ย ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข และหากมองถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวรู ปแบบต่างๆที่มีในประเทศไทยก็จะ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันมาก
แต่หากเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม ภาคเหนือก็ยงั คงความโดดเด่น
ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมทําให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวปรากฏมากทาง ตอนบนหรื อ
ภาคเหนือของไทย ดังเช่นที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั ของ เบญญาดา ฉัตรไชยาฤกษ์ (2550) การปรับ
โปรแกรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงผสมไม่มีความแ ตกต่าง
กันมาก โปรแกรมการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะกระจุกอยูใ่ นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
นอกจากนี้ การจัดการการท่องเที่ยวยังเป็ นอีกสิ่ งที่สาํ คัญที่จะทําให้การท่องเที่ยวเป็ นไป
ด้วยความราบรื่ นและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ อันจะส่ งผลให้อตั ราการท่องเที่ยว
เติบโตขึ้นตามลําดับ ซึ่ งในประเทศไทยก็ได้มีการศึกษาถึงการจัดการการท่องเที่ยวต่างๆ
เช่น
กรวรรณ สังขาร และคณะ (2551 ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเชื่อมโยงด้านการท่ องเที่ยว กรณี ศึกษา
หมู่ บา้ นชิระคาวะ จังหวัดกิฝปุ ระเทศญี่ปุ่ น เปรี ยบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ การให้ขอ้ มู ลการ
เดินทางของทั้งสองแห่งมีให้บริ การไว้ อย่างเพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปใช้วางแผนการ
เดินทาง แต่เนื่องจากระบบการคมนาคมพื้นฐานข องประเทศญี่ปุ่ นมีการเชื่ อมโยงที่เป็ นเยีย่ ม ทําให้
นักท่องเที่ยวสามารถคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจดหนึ่งและปฏิบตั ิได้ ตาม
แผ่นการนั้น จึงไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยเวลานานในช่วงการเปลี่ยนพาหนะโดยสาร แต่ ระบบการคมนาคม
ของประเทศไทยยังไม่ได้ มีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ ายทั้ งประเทศแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่ น
นักท่องเที่ยวจึงจําเป็ นต้องยืดหยุน่ กับการวางแผนการเดินทางมากกว่า
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเชิงนิเวศในประเทศบางแห่งยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ แต่บางแห่งต้องการการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ ส่ วนด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวก็ยงั คงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช่นการเดินทาง การอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม การดูแลให้ความปลอดภัยแกนักท่องเที่ยว และคุณภาพอากาศ เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่การท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่ องมื อที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับ
กรอบของการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการไหลหรื อการเคลื่อนที่ (Flow) ซึ่งพัฒนามา
จาก รายงานการวิจยั การจัดการโลจิสติกส์สาํ หรับการท่องเที่ยวในอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา ของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มุมมองของนักท่องเที่ยว/ ชาวบ้านในท้องที่ / ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ที่มีต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและ ตอนที่ 3 เป็ นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ขั้นตอนการวิจยั
การวิจยั เริ่ มจากการ ศึกษาค้นคว้า ตํารา วารสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวข้อย่อยและรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก รายงานการวิ จยั
การจัดการโลจิสติกส์สาํ หรับการท่องเที่ยวในอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา ของ เถกิงศักดิ์
ชัยชาญ (2555) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และพัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากแบบสอบถามสามารถเก็บข้อมูลได้โดยตรงจากความคิดเห็นของผูท้ าํ
แบบสอบถามที่มีต่อเรื่ องนั้น จึงทําให้การเก็บข้อมูลในรู ปแบบนี้มีความเหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่
ชัดเจนและสามารถตอบคําถามงานวิจยั ได้ในที่สุด โดยมี การกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็ น ซึ่งข้อคําถามที่เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดระดับ
มาตราส่ วนที่เป็ นข้อความให้เป็ นค่านํ้าหนักตัวเลข เพื่อประโยชน์ต่อการนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตํา บลร่ มเย็น อํา เภอเชียงคํา จั งหวัด พะเยา แล้ว
ข้อมูลดังกล่าวถูกนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามในด้านมุมมองต่อการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการ
ไหลทางกายภาพ ต่อแหล่งท่องเที่ยว ใน ตํา บลร่ มเย็น อํา เภอ เชียงคํา จั งหวัด พะเยา พบว่า
นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้นที่ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเห็นไม่ตรงกัน โดยนักท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านในพื้นที่มีความพอใจน้อยมากต่อการจัดการโลจิสติส์ดา้ นการไหลทางกายภาย ส่ วนผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องพอใจมากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงมุมมองต่อการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการไหลทางกายภาพต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวใน ตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามในด้านมุมมองต่อการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการ
ไหลของสาร สนเทศที่มี ต่อแหล่งท่องเที่ยวใน ตํา บลร่ มเย็น อํา เภอเชียงคํา จั งหวัด พะเยา พบว่า
นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่มีความเห็นตรงกัน กล่าวคือทั้งสองกลุ่มมีควรามพอใจระดับปาน
กลางในการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการไหลของสารสนเทศ ในขณะที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพอใจ
มากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงมุมมองต่อการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการไหลของสารสนเทศที่มี ต่อ
แหล่งท่องเที่ยวใน ตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

อภิปรายผลการวิจัย
สื บเนื่องด้วย ตําบลร่ มเย็น เป็ นตําบลที่ต้ งั อยูใ่ นอําเภอเชียงคํา ซึ่ งเป็ นอําเภอที่มี ระบบขนส่ ง
เข้าถึงในตัวอําเภอเช่นเดียวกับหลายๆอําเภอประเทศไทย หากแต่วา่ การเดินทางจากสถานีขนส่ งไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวยังคงต้องใช้ยานพาหนะส่ วนบุคคลจึงจะเข้าถึงได้ ทําให้นกั ท่องเที่ยว ชาวบ้าน
ในพื้นที่ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมองว่า ความพร้อมของบริ ษทั ทัวร์ และเพคเกจทั วร์ ในตําบลร่ มเย็นยัง
มีนอ้ ยมาก
อีกทั้ง นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสําหรับ
นักท่องเที่ยว ทําให้ผลการตอบแบบสอบถาม ในด้านมุมมองต่อการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการไหล
ของสารสนเทศ ของนักท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ตรงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
ข้อสรุ ปจากการเก็บและรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ชิ้นนี้สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุ ง
ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้านการไหลทางกายภาพ
และการไหลของสารสนเทศใน ตําบลร่ มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป

ผูส้ นใจทําการศึกษาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมมาก
นัก หรื อแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมอยูแ่ ล้วก็สามารถนํารู ปแบบการศึกษาไปประยุกต์ให้เข้า
กับสภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทําให้เกิดการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นในอนาคต
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