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กระบวนทัศนของการจัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 
 

ชัยธวัช ทองอินทร 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

บทคัดยอ 
 

โลจิสติกส มีความสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ  โดยรัฐบาลไดบรรจุ
แผนการจัดการโลจิสติกสไวในวาระแหงชาติ  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถแหงชาติในการสรางความ
เขมแข็ง และศักยภาพในการแขงขันในระดับมหภาค ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปนฟนเฟองสําคัญที่
มีตอระบบเศรษฐกิจประเทศเชนกัน โดยถูกจัดใหเปนหนึ่งในหาของคลัสเตอรหลักในการสรางความไดเปรยีบใน
การแขงขันของประเทศ   ดวยเหตุที่แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส สามารถประยุกตใชไดกับทุก
อุตสาหกรรม กระบวนทัศนของโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จะเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ควบคูไปกับการดําเนินงานดานโลจิสติกส ซึ่งมีสวนสําคัญในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขัน สรางความมั่งคั่งใหกับประเทศไดในที่สุด ดังนั้นจะเห็นไดวา บูรณาการของโลจิ
สติกสและการทองเที่ยว เปนแนวทางในการยกระดับการบริการดานการทองเท่ียว ตลอดจนเปนแนวทางสําคัญ
ที่จะชวยผลักดันการทองเท่ียวไทย ใหเกิดบูรณาการอยางเปนระบบ สรางรายไดจากการทองเท่ียวอยางเปน
รูปธรรม เพ่ิมรายไดประชาชาติ  ลดตนทุน และคาใชจายดานพลังงาน อันเปนกระบวนทัศนในการสรางความ
เขมแข็งใหกับประเทศชาติอยางแทจริง 
 

บทนํา 
ปจจุบัน แนวโนมการแขงขันที่รุนแรงเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มกีารเปดเสรี

ทางการคามากขึ้น ผลักดันใหทุกประเทศตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือความอยูรอดของ
องคการ และเพ่ือการเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน การจัดการโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันขององคการ จากการศึกษาพบวา หากองคการสามารถลดตนทุนการขนสงลงไดรอย
ละ 1 จะสามารถทําใหสวนแบงการตลาดขององคกรนั้นเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 5 และถาหากประเทศหนึ่งๆ สามารถ
ลดตนทุนขนสงไดรอยละ 10 แลว จะสามารถเพิ่มยอดขายรวมไดถึงรอยละ 20 นอกจากนี้ ผลจากการศึกษา ยัง
ไดชี้ใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปรับปรุงกระบวนการดานการศุลกากร และคุณภาพการขนสง ที่สงผลตอการ
สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)  
เปนอยางมาก 

   อุตสาหกรรมโลจิสติกสไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วไปทั่วโลก โดยมีมูลคาสูงถึงประมาณ 320 
พันลานเหรียญสหรัฐตอป และยังมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 (Economics 
Review Committees, 2002) จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาระบบโลจิสติกสนั้น นอกจากชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานขององคการแลว กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) รวมถึงการลดระยะเวลาในการตอบสนองลูกคา เพ่ิมความสะดวกสบาย ตลอดจนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการลูกคา เพ่ือตอบสนองตอความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา (Oum, Kim and 
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Park, 2003) อีกทั้งยังสงผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยการเกิดจากการเพิ่มคุณคา (Value 
Addition) ใหกบัระบบเศรษฐกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการลดตนทุนในการดําเนินงาน  

 
 ประเทศในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub region หรือ GMS) ได

พยายามพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ประเทศไทย
เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการตื่นตัวในดานโลจิสติสก โดยไดกําหนดใหการจัดการโลจิสติกสเปนหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติ (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) เพ่ือยกระดับการบริการ
สาธารณะ  ลดตนทุนการขนสงและการจัดเก็บสินคา  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลก
เสรี 

ในขณะที่ระบบโลจิสติกสมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงนั้น 
การทองเท่ียวก็ไดเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาภูมิภาคนี้เปนอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายในการ
ทองเท่ียวในภูมิภาคนี้ที่ตํ่ากวาภูมิภาคอื่น ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดกันมานาน ลวนแต
สงผลใหนักทองเที่ยวตองการเดินทางเขามาเยี่ยมชมภูมิภาคนี้มากขึ้น  ดวยเหตุผลดังกลาว องคการการ
ทองเท่ียวโลกจึงไดพยากรณวา ภายในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมภูมิภาคเอเซียตะวันออก
ถึงปละประมาณ 400 ลานคน  (World Tourism Organization, 2006) โดยประเทศที่นักทองเท่ียวสนใจเย่ียมชม
มาก ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย  นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศ
จีน มีนโยบายในการเปดเสรีทางการคาการลงทุนมากขึ้น ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนจํานวนมาก 
เดินทางทองเท่ียวไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเท่ียวภายใน GMS ดวยเชนกัน  ดวยเหตุ
ดังกลาว กระบวนทัศนของการจัดการโลจิสติกส (Paradigm of Logistics Management) ที่เหมาะสม จะชวยให
ผูมีสวนเกี่ยวของไดพิจารณาถึงกรอบแนวคิด และแนวทางในการดําเนินงานที่เปนสากล ในการเพิ่มมูลคาใหกับ
ระบบโลจิสติกส  โดยบูรณาการประสานสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือสรางรายไดอยางเปน
รูปธรรมใหกับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยง และประสานพลัง (Synergy) กับกลุมประเทศในกลุมอนูภูมิภาคลุมน้ํา
โขง ซึ่งจะนํามาสูความเขมแข็งของภูมิภาคนี้ไดในที่สุด 

 

สถานการณดานโลจิสติกสของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
 

 ประเทศในกลุมกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดมีการตื่นตัวการพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนอันมาก 
โดยเฉพาะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศลาว ประเทศเวียตนาม และประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีนจีนพยายามเชื่อมโยงมาสูอาเซียนโดยใชคุณหมิง และประเทศไทย เปนประตูการคา 
(Gateway) ทั้งในขาขึ้นและขาลง มีการศึกษาถึงระบบการขนสง โดยการวิเคราะหถึงระยะเวลาและตนทุน จาก
จุดเริ่มตนการขนสงในประเทศจีน จากหลายๆ จุด และหลายๆ รูปแบบมายังประเทศไทย (ดวงพรรณ กริชชาญ
ชัย ศฤงคารินทร, 2549)  รวมถึงการขยายเสนทางการคมนาคม ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา  นอกจากนี้ 
ประเทศตางๆ มีทาที่ชัดเจนในการสนับสนุน และเขารวมเปนสมาชิกในภาคีตางๆ ของกลกลุมโลจิสติกส ทั้งนี้ 
เพ่ือรักษาผลประโชนของประเทศของตน อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมโอกาสในการบยาการคา การลงทุน เพ่ือพัฒนาป
รพเทศอีกดวย ภาพที่ 1 แล ภาพที่ 2 แสดงเสนทางคมนาคมทางบก และทางรถไฟเสนหลักในภูมิภูมิลุมน้ําโขง 
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ท่ีมา: http://www.unescap.org/pdd/publications/themestudy2006/9_ch3.pdf 
ภาพที่ 1 เสนทางคมนาคมทางบกสายหลัก ใน GMS 

 

 
ท่ีมา: http://www.unescap.org/pdd/publications/themestudy2006/9_ch3.pdf 

ภาพที่ 2 ทางรถไฟเสนหลักในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
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สถานการณดานโลจิสติกสของประเทศไทย  
 
 โลจิสติกสเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศในกลุม GMS รวมท้ังประเทศไทย แตไดรับความสนใจอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากเปนที่ยอมรับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับธุรกิจ 
และในระดับประเทศ เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบดานโลจิสติกสของประเทศไทยแลว พบวา ระดับการพัฒนาโล
จิสติกสของไทยยังอยูในยุคเริ่มตน คือ อยูในขั้นระหวางการพัฒนาจากดานกายภาพ  (Physical Distribution) 
ไปสูขั้นตอนของการบูรณาการระบบโลจิสติกสภายในประเทศ (Internally Integrated Logistics) ทั้งในดานการ
ขนสง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการพัฒนาความรู และดานปจจัยพ้ืนฐานของระบบโลจิสติกส (สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) โดยประเทศไทย ไดอาศัยความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร ใน
การกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาคอินโดจีน (Logistics Hub of 
Indo-China)  มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารองรับการขยายตัวและพัฒนาการดานโลจิสติกส ตลอดจนผลักดันให
ภาครัฐและเอกชน ต่ืนตัวถึงความสําคัญของโลจิสติกสที่มีผลกระทบตอการแขงขัน และการอยูรอดขององคการ 
 

สถานการณดานการทองเท่ียวของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 
 

แมวาจะมีเหตุการณการกอการราย และการแพรระบาดของโรคติดตอ แตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงยังได
ตอนรับนักทองเท่ียวจํานวนมาก โดยประเทศกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด เนื่องจากเปนประเทศที่มี
มรดกโลก คือ นครวัด และสวนหนึ่งอาจเปนเพราะวาฐานจํานวนนักทองเที่ยวในปกอนหนานี้มีคาที่ตํ่า สวนอัตรา
การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนามนั้นมีความสัมพันธใกลเคียงกับการเพ่ิมขึ้นของการคาและการลงทุน 
สําหรับประเทศพมาแลว แมวาจะเปนประเทศที่มีความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวภายในประเทศ รวมทั้งยัง
มีความตระการตาของแหลงมรดกโลกในเมืองพุกาม (Bagan) แตทวาการทองเท่ียวของประเทศพมาไดถูก
ขัดขวางดวยการแทรกแซงทางการเมืองในระดับนานาชาติ ในสวนของประเทศลาวก็ถูกจํากัดดวยสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่ไมมีทางออกทะเลเชนกัน (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และอัครพงศ อ้ันทอง,2549) องคการการทองเท่ียว
โลก (WTO) คาดการณวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นตามแนวโนมการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก  ภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออก/
แปซิฟก จะสูงถึง 397 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 25.4 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด  (World Tourism 
Organization, 2006) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวที่เดินทางสูภูมิภาคตางๆ  
หนวย (ลานคน)   

ปฐาน พยากรณ สวนครองตลาด  

2538 2553 2563 2538 2563 
รวม 565.4 1006.4 1561.1 100 100 
แอฟริกา 20.2 47.0 77.3 3.3 5.0 
อเมริกา 108.9 190.4 282.3 19.3 18.1 
เอเซียตะวันออก/แปซิฟก 81.4 195.2 397.2 14.4 25.4 
ยุโรป 338.4 527.3 717.0 59.8 45.9 
ตะวันออกลาง 12.4 35.9 68.5 2.2 4.4 
เอเชียใต 4.2 10.6 18.8 0.7 1.2 
ที่มา: Tourism Highlights 2005 Edition. World Tourism Organization.  (2006) 
 

สถานการณดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 

ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 18 ของโลก และนักทองเท่ียวที่
เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยมีคาใชจายมากเปนอันดับที่ 15 ของโลก คิดเปนรายรับที่ไดรับประมาณ 8 
พันลานดอลารสหรัฐฯ ตอป (WTO, 2004) ซึ่งเมื่อพิจารณาในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชียดวยกันแลว 
พบวา ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุด โดยมีรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุดเปน
อันดับสองรองจากประเทศจีน  จากการพยากรณของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2548) คาดวา ในป 2549 
จะมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาไทยประมาณ 13.80 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากป 2548 รอยละ 18 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นมากกวาอัตราการเติบโตของโลก ปจจัยที่คาดวาจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหเติบโตขึ้นในปนี้ 
ไดแก ความชัดเจนของนโยบายการเปดเสรีทางการบินของไทย สงผลใหมีการขยายจํานวนเที่ยวบินและเสนทาง
บินใหมๆ ของสายการบินตางชาติ มากขึ้นการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ การเปดตัวของสินคาทางการ
ทองเท่ียวใหมๆ เชน ไนทซาฟารี สยามพารากอน นิทรรศการงานพืชสวนโลก ฯลฯ  ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวมี
เพ่ิมมากขึ้น   

 

กระบวนทัศนของการจัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

การวางแผนโลจิสติกสสําหรับการทองเท่ียวของประเทศนั้น จะไมสามารถประสบความสําเร็จได หาก
คิดเพียงในมุมมองของการพัฒนาดานการทองเที่ยว เพ่ือเสนอจุดขายของสถานที่ทองเที่ยว  หรอืพิจารณา
เฉพาะในมุมมองของการพัฒนาระบบการขนสงผูโดยสารเพ่ือการเดินทางทองเท่ียวแตเพียงเทานั้น การพัฒนา
กระบวนทัศนที่สมบูรณ และสามารถนําไปประยุกตใชไดในทางปฏิบัตินั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนจาก
วิสัยทัศนที่ชัดเจน ผานการกําหนดมุมมองในระดับโลก (Global Mindset) และเสริมสรางรูปแบบการดําเนินงาน
แบบสากล (Global Operations Platform) ลบลางความคิดแบบเดิมๆ ที่เนนการบริโภคคุณคาของทรัพยากรที่มี
อยู (Value Consumption) โดยการมุงเนนการยกระดับสมรรถนะ และความสามารถในการจัดการใหทัดเทียม
นานาประเทศ (Global Capability) เพ่ือการเสริมสรางคุณคา (Value Creation) ของผลิตภัณฑการทองเที่ยว ซึ่ง
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เปนที่มาของความสามารถในการแขงขันในระดับสากล (Global Competencies) ภาพที่ 3 แสดงถึงกระบวน
ทัศน (Paradigm) ของการจัดการโลจิสติกสเพ่ือการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 กระบวนทัศนของระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 
รูปแบบการดําเนินงานในระดับสากล (Global Operations) 
 

การสรางรูปแบบการดําเนินงานแบบสากลนั้น จะตองอาศัยการประสานงานระหวางมุมมองโลจิสติกส 
(Global Logistics Platform)  ซึ่งประกอบดวยการเคลื่อนไหวดานกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนไหว
ดานสารสนเทศ (Information Flow) และการเคลื่อนไหวทางการเงิน (Financial Flow) นอกจากนี้ ยังตอง
พิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Global Tourism Platform) 
สามประการ ไดแก  ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility)  ส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียว  (Attraction)  
และความสะดวกสบาย (amenity) ที่ไดรับการทองเท่ียว หรือที่เรียกรวมกันวา 3A’s  เพ่ือใหเกิดมิติของการบูร
ณาการที่สมบูรณ 
 
รูปแบบการจัดการโลจิสติกส  (Global Logistics Platform)  
 

การจัดการโลจิสติกสในระดับยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานในสามมุมมอง (โกศล ดีศีลธรรม, 2547)   ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. การเคลื่อนไหวทางกายภาพ (Physical Flows) หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางของ
นักทองเท่ียว และการจัดการสัมภาระของนักทองเที่ยว เชนการจัดการดานที่พัก ทัวร โปรแกรมการทองเท่ียว  

 
Global Logistics Platform

Physical flow Information Flow Financial Flow 

 
Global Tourism Platform

Accessibility Attraction Amenity 

Place Product People 

Positioning

VALUE CREATION 
Related and  
Support Industries 

Government  
Supporting 

  Global Mindset 
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การรักษาความปลอดภัยทั้งในดานสวัสดิภาพสวนบุคคล และทรัพยสิน เพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดความอบอุนใจ 
และรูสึกมีความสุขที่ไดรับการบริการ รวมถึงระบบขนสงมวลชน สนามบิน ที่พัก และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ  

2. การเคลื่อนไหวทางสารสนเทศ (Information Flows)  หมายถึงการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริการ
นักทองเท่ียว โดยเริ่มตั้งแตการโฆษณา ประชาสัมพันธ การชี้แจงขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการทองเที่ยว 
ตลอดจนขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเดินทางไดรับความสะดวกสบาย เชน ตารางการบิน สถานที่ทองเที่ยว 
ระยะเวลาในการเดินทาง เปนตน 

3. การเคลื่อนไหวทางการเงิน (Financial Flows)    คือการจัดการดานการเงิน การชําระคาใชจายใน
การเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเดินทางของนักทองเท่ียวตางชาติในลักษณะของแพ็คเก็จ (Package) ที่
จะตองมีการติดตอประสานงานกับหลายองคการ  คาธรรมเนียมการเดินทาง การเปล่ียนตั๋ว และคาใชจาย
ระหวางที่พํานักในประเทศ 

การจัดการโลจิสติกส ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน หรือระดับสากล  โดยหนาที่ของการจัดการเหลานี้ 
ไมไดเปนภาระของฝายหนึ่งฝายใดแตเพียงอยางเดียว ทุกภาระหนาที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย และประสานงานอยางเปนระบบ  เปนไปทิศทางเดียวกัน 
 
รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Global Tourism Platform) 
 

การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้น  จะตองพิจารณาถึงการจัดการที่
มีความยั่งยืน (Sustainability)  บนฐานของการใหการบริการ (Service Base)   และฐานการผลิต(Production 
Base) ที่สามารถดึงดูดใหกลุมนักทองเท่ียวเปาหมายเขามาเยือนประเทศได โดยจะตองมีองคประกอบอยางนอย 
3 องคประกอบ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ดังตอไปนี้  

1. ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility)  นอกจากการจัดการระบบโลจิสติกสที่
นําพานักทองเที่ยวมาสูสถานที่ทองเท่ียวแลว การจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว เชน วัน-
เวลาในการเปดใหบริการ จํานวนลูกคาที่สามารถใหบริการได ตารางเวลาการเดินรถ ตลอดจนขอจํากัดในการ
ใหบริการตางๆ จะตองมีการนําเสนอใหลูกคารับทราบ และเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
เพ่ือใหเกิดคุณคาสูงสุด  การวางแผนงานเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว ควรพิจารณาฐานของการพัฒนา
สูความยั่งยืน (Sustainability) โดยคํานึงถึงศักยภาพของการใหบริการนักทองเที่ยว ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ของทรัพยากรการทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2. ส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียว (Attraction)   เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีตอการทองเท่ียว เพราะหาก
ขาดสิ่งดึงดูดใจแลว การพัฒนาการคมนาคมขนสง ส่ิงอํานวยความสะดวก และการจัดการโลจิสติกสที่ดีเพียงใด 
ก็ไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหสนใจ และประทับใจในการทองเท่ียวได   โดยนักทองเที่ยวแตละกลุม อาจมี
ความสนใจที่แตกตางกันออกไป เชน นักทองเท่ียวกลุมหนึ่ง อาจสนใจดานความสวยงามของธรรมชาติ ในขณะ
ที่นักทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่ง อาจสนใจดานวิถีชีวิตของชุมชน เปนตน จึงตองมีการกําหนดเปาหมายของ
นักทองเท่ียว และเนนถึงส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียวที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) สถานที่ทองเที่ยว จะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวคอยริการ
นักทองเท่ียว เพ่ือใหไดความสุข ความสบาย และความประทับใจ ทําใหสามารถเลือกสรรนักทองเที่ยวที่มี
คุณภาพ และเพ่ิมระยะเวลาในการทองเท่ียวแตละครั้ง สรางรายไดใหกับแหลงทองเที่ยวไดอยางมั่นคง และ
ย่ังยืน ตัวอยางเชน การอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวในการเขาออกประเทศ การอํานวยความสะดวก
นักทองเท่ียวในดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนตน 
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รูปแบบของสมรรถนะในระดับสากล (Global Capability Platform) 
 

การผลักดันใหเกิดมุมมองโลจิสติกสระดับสากล หรือการเรงเสริมสรางองคประกอบดานการทองเท่ียว
เพ่ือใหเกิดมูลคานั้น ควรที่จะตองเนนย้ําการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา (Value Innovation) ที่นําเสนอตอลูกคา 
ทุกคนในองคการ จะตองทราบ และตระหนักถึงจุดยืนในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน (W. Chan Kim และ Renee 
Mauborgne, 2006)    การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในระดับสากล เพ่ือที่จะเปนจุดศูนยกลางการคา การ
ลงทุน หรือการทองเท่ียว จะตองพิจารณาถึงบริบทของกระแสโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
พรอมเรงผลักดันสมรรถนะใหเปนสากล (Global Capability)  (สุวิทย เมษินทรีย, 2548) ภายใตเง่ือนไขของ
ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. สถานที่ (Place) ตัวแหลงที่ต้ังของสถานที่ตองดึงดูดใจใหอยากมาเยือน การผลักดัน
ระบบโลจิสติกสเพ่ือการทองเที่ยวสูสากลนั้น จะตองมองขามขอจํากัดของพื้นที่ หรืออาณาเขตของประเทศ แต
อาจจะตองมองถึงระดับกลุมประเทศที่มีความสัมพันธกันเชิงกายภาพดานองคประกอบของการทองเท่ียว  โดย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดแบงกลุมพ้ืนที่ที่มีความสําคัญดานการทองเท่ียว โดยแบงออกเปน 11 
พ้ืนที่ ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งจะเห็นไดวา ประเทศไทย ต้ังอยูในชัยภูมิยุทธศาสตร  (Strategic Location) ที่
เชื่อมโยงประเทศตางๆ ในภูมิภาค GMS เขาดวยกัน  

 2. ผลิตภัณฑ (Product)    การจัดการ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยว ไมใชเปนเพียงแคการนําเสนอ
ทรัพยากรที่มี (Value Consumption) แตควรคํานึงถึง
หลักการจัดการที่เหมาะสม ประเทศภูฐาน ซึงถือไดวาเปน
หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีรายไดตอประชากร 
(Per Capita)  50,000 บาทตอป แตประเทศภูฐานกลับ
จํากัดปริมาณนักทองเที่ยวในแตละป (De-Marketing)  และ
มีคาธรรมเนียมในการเขาประเทศที่สูงมาก  ทั้งนี้เพราะ
นโยบายของประเทศคือการนําเสนอคุณคาของทรัพยากร 
และความสุขของประชากร (Gross National Happiness 
หรือ GNH) มากกวาการทําลายวัฒนธรรมที่มีอยูของ
ประเทศ  (ปกปอง จันวิทย, 2549)  ถึงแมจะมีขอจํากัด
มากมาย แตประเทศภูฐานจัดไดวาเปนประเทศหนึ่งในโลก
ที่มีผูตองการไปเยือนสูง 

 3. บุคลากร (People) 
 หัวใจที่สําคัญที่สุดในการสรางคุณคาของระบบโล
จิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว คือบุคลากร หรือบุคคลผามีสวน
รวม โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
             3.1 บุคลากรดานการทองเท่ียว 
 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศนรวมในการดําเนินงาน และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เมื่อ
พิจารณาถึงประเทศที่มีความไดเปรียบในการแขงขันสูง เชนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมยุโรป 
ประเทศสิงคโปร ไตหวัน และประเทศสวิตเซอรแลนด พบวา ประเทศตางๆ เหลานี้เนนการพัฒนาทรัพยากร

 

ภาพที่ 3- พื้นทีพ่ฒันาการทองเที่ยวในเขต GMS
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บุคคล โดยการใหความสําคัญในการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอันดับตนๆ โดยการสงเสริมใหประชาชน
มีการศึกษาที่สูงและหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ 
   3.2 ชุมชน 
 หัวใจหลักประการสําคัญของการทองเท่ียวคือ ชุมชน (Communities) ผูเปนเจาของสถานที่นั้นๆ  การ
มีสวนรวมของชุมชน ถือเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability)  ตอการทองเท่ียว  โดย
องคการการทองเที่ยวโลก ไดเสนอไวอยางชัดเจนในขอกําหนดจรรยาบรรณของการทองเที่ยว (Code of Ethics) 
วา การมีสวนรวมของชุมชนเจาของพื้นที่ เปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
(WTO,2002)  
 ดังนั้นจะเห็นไดวา หัวใจของการสรางคุณคา (Value Creation) นั้น จะตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
แขงขัน และรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากประเทศใดที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงแลว จะเปนประเทศที่มี
อํานาจในการแขงขัน และมีความไดเปรียบในการแขงขันสูง อีกทั้งตองตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนตางๆ 
ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ดวย 
 

4. จุดขายของสถานที่ทองเที่ยว (Positioning) 
 การกําหนดจุดยืนของสถานที่ทองเที่ยว เปรียบเสมือน “จุดเนน” ของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยไม
จําเปนตองทําธุรกิจในหลายๆ รูปแบบ แตเนนเพียงจุดที่สําคัญที่สุด เพ่ือสรางจุดตางดานการทองเท่ียวให
แตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่น อีกทั้งเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเท่ียวใหมาเย่ียมชม ดังที่ไดกลาวไปแลววา 
ประเทศภูฐานเปนประเทศที่ยากจน แตอยางไรก็ตาม ประเทศภูฐานไดกําหนดจุดยืนของการทองเท่ียว ในการ
นําเสนอความเรียบงายของวิถีชีวิต และรูปแบบการดําเนินกิจกรรมประจําวันของชาวภูฐาน โดยจํากัดจํานวน
นักทองเท่ียวที่จะเขาประเทศ เพ่ือที่จะคัดเลือกนักทองเท่ียวที่มีคุณภาพ  หรือในกรณีของประเทศสิงคโปร ที่มี
การเนนในดานการพัฒนาบคุลากรทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมถึงเจาของสถานประกอบการ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยมีเปาหมายและจุดประสงคที่ชัดเจนในการพัฒนาใหประเทศสิงคโปรเปน
ศูนยกลางของการทองเท่ียว การกําหนดตําแหนง (Positioning) ใหสอดคลองกับเปาหมาย (Mind Set) ที่ได
กําหนดไว จะชวยใหมีจุดยืนที่ชัดเจน ซึ่งสงผลถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบาย ภาพที่ 4 สรุป
รูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะของการจัดการการทองเท่ียว 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบของสมรรรถนะในระดับสากล (Global Capability Platform) 
 
การสรางคุณคาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน (Value Creation for Competitive Advantage) 
 

Michael E. Porter  ไดศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหองคการธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) เหนือองคการอื่น และไดขยายผลจากระดับองคกรธุรกิจไปสูระดับประเทศ โดยมีความเห็น

Positioning 

Place 

People 

Product 
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วาความมั่งคั่ง (Wealth) ของประเทศตางๆ  จะเกิดขึ้นไดจากเศรษฐกิจระดับจุลภาค โดยการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทตาง ๆ ในแตละประเทศ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงบริบท และสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวของตอองคการอีกดวย (Porter, 1990)   
 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการไดเปรียบในการแขงขัน ปริมาณที่นอกเหนือไปจากอุปสงค (Demand) ของ
ลูกคา และความสามารถในการตอบสนองอุปสงคขององคการแลว ปจจัยที่มีสวนชวยในการผลักดันใหแตละ
ประเทศใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน คือ   
 1. การสงเสริมของภาครัฐ การกําหนดทิศทางที่ชัดเจน และการสงเสริมจากภาครัฐ จะมีสวนสําคัญ
ที่สุดในการกระตุนเศรษฐกิจ และการลงทุน อีกทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนในการพัฒนาธุรกิจ
ของตน อันนําไปสูทิศทางการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเชิงนโยบายในระยะยาวของประเทศนั้นๆ  การ
สงเสริมของภาครัฐสามารถดําเนินไดหลายประเภท เชนการผอนปรน กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบ เชน การกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ สามารถทําไดโดยการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ การประกวดหมูบานทองเที่ยวโอท็อป  หรือ การริเริ่มโครงการ เที่ยวเมืองไทย ไมไป...
ไมรู เปนตน แตหากกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวจากตางชาติ ภาครัฐจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดึงดูดให
นักทองเท่ียวเหลานั้น รูสึกสนใจ โดยผานสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายใหมากขึ้น 
 2. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน หมายถึง กลุมวิสาหกิจหรือกลุม
กิจการและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว กลุมอุตสาหกรรมเหลานี้มักเรียกกันในชื่อ 
คลัสเตอร (Cluster) ดังจะเห็นไดวา นอกจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแลว อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นจําเปนที่
จะตองไดรับการสนับสนุนและพัฒนาใหมีทิศทางที่สอดคลองกัน เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโรงแรม 
และอุตสาหกรรมสินคาที่ระลึก เปนตน ศูนยการคา ตลอดจนอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองตอการ
เดินทาง และการพักผอนหยอนใจไดอยางครบวงจร รวมถึงสถาบันตางๆ ที่มีสวนในการสนับสนุนภารกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเท่ียว เชน หนวยงานที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัย สํานักพัฒนาพ้ืนที่ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลัย และหนวยงาน องคการตางๆ  
 
 จากที่กลาวไปแลวสามารถสรุปไดวา กระบวนทัศนของยุทธศาสตรระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว ไมไดพิจารณาแตเฉพาะในเรื่องของสถานที่ทองเที่ยว หรือการคมนาคมเพื่อใหนักทองเที่ยว
เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวเทานั้น  หากแตตองอาศัยบูรณาการแบบองครวม ทั้งในดานของการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยว และการกําหนดจุดยืนดานการทองเท่ียวที่ชัดเจน นอกจากนั้น 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและอุตสาหกรรมสนับบสนุน    ตลอดจนการสงเสริมจากภาครัฐ เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอยุทธศาสตรระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
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