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บทคัดย่อ
การวิจัยการเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยให้ความสาคัญในเรื่องรูปแบบกิจกรรมความชอบ
ต่างๆของนักท่องเที่ยว เพือ่ ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว
อีกทั้งทาการเส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครขึ้นมาใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความชอบของนักท่องเที่ยวและให้เกิดความคุ้มค่าในแพคเกที่นักท่องเที่ยว
ต้องจ่ายเงินไปทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และอยากกลับมาเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครอีกครั้ง
วิธีการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษารูปแบบกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบ และศึกษาถึงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วอยากเข้าไปเยี่ยม
ชม หลังจากนี้จัดเส้นทางใหม่โดยหลังจากดาเนินแนวทางการแก้ไขดังที่กล่าวขั้นต้นไป
แล้ว ได้ทาการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ขึ้น 2 โปรแกรม ซึ่งผลจากการจัด
เส้นทางดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสามารถลดต้นทุนค่าน้ามันได้ถึง 400 บาทสามารถลด
ระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 120 นาที และยังทาให้นักท่องเที่ยวถึงกองการท่องเที่ยว
ได้เร็วกว่าเดิมถึง1.30 ชม. ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้ยาวนานขึ้น โดย

โปรแกรมที่จัดทาขึ้นนั้นมีต้นทุนต่อคนที่ 218 บาท/ทริป และโปรแกรมดังกล่าวจะต้องมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปและอีกโปรแกรมถึงจะคุ้มทุนจากการ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวถึงแม้จะมีการใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นถึง 10 นาที แต่
นักท่องเที่ยวสามารถเพิ่มกิจกรรมในการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น แต่
เวลาโดยรวมลดลงถึง 3ชม. และจากการคานวณทาให้ทราบว่าต้นทุนต่อคนต่อทริ
ปของโปรแกรมที่ 2 หลังการปรับปรุง คือ 220 บาท และและโปรแกรมดังกล่าวจะต้องมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการตั้งแต่ 9 คนขึ้นไปถึงจะคุ้มทุน
คาสาคัญ ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว

บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่สุ ดในโลก
และมีความสาคัญยิ่งต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในฐานะเมือ งหลวงเป็นอย่างมากอีกด้ว ย โดยข้อ มูล จากสานักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2552 พบว่า ในปีพ.ศ.2551 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 35,110,693 ล้านคน และพบว่า ในปีพ .ศ.2552 มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 30,037,911 ล้านคน
ลดลงจากปีพ.ศ.2551 ร้อยละ 14.45 % เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีบทบาทหลักใน
ฐานะฐานเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นแหล่งลงทุนที่สาคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลาง
ทางวัฒนธรรม ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการบริหาร โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ในระดับภูมิภาคภายในประเทศ พบว่า กรุงเทพมหานครมีสิ่งอานวยความสะดวกและ
การบริก ารอยู่ใ นระดับต้น ๆ กรุง เทพมหานครจึงให้ค วามส าคั ญ กับ การส่ งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น อย่ า งมาก มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานภายในระดั บ กอง ได้ แ ก่ กองการ
ท่ อ งเที่ ย วกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
โดยตรง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร คือ ความไม่เชื่อมั่นในผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
และการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบนักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจและไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครอีกครั้งจะสร้างผลกระทบกับประเทศในระยะยาวได้ คือ ทาให้รายได้
ของประเทศลดลง

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่อง การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่
ไม่มีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ทฤษฎีการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทาเพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากกิจการงานประจา โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึง การเดินทางจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่คานึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมี
การค้างแรม
2. ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้าหมายพฤษติกรรมที่
แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา คาพูด และการแสดงออก
3. ทฤษฎีการวางแผนการจัดนาเที่ยว
ถือเป็นการผลิตสินค้ารูปแบบหนึ่งออกมาเป็นรายการนาเที่ยว โดย
ก่อนที่จะจัดทารายการนาเที่ยวนา ผู้จัดต้องมีข้อมูลการเตรียมการที่รัดกุม โดยการ
เลือกสิ่งต่างๆจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของราคา ทาเลที่ตั้ง การเข้าถึง
ได้สะดวก ความพึงพอใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ความเป็นไปได้ในเรื่องการ
บริหารเวลา ต้องมีการสารวจตลาด หาข้อมูลต่างๆ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นการ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนา
เที่ยว มี 2 ช่วง คือ
- การวางแผนระยะยาว คือ การจัดวางแผนตั้งแต่ช่วง 5 ปีขึ้นไป โดยมากจะ
เป็นการวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่
ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาจัดการ และการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ในการวางแผนระยะยาวนี้จะมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
โปรแกรมนาเที่ยว กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดการวาง
แผนการท่องเที่ยวจะพิจารณาตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น องค์กร
จะต้องกาหนดแนวทางและนโยบายเพื่อนาไปสู่แผนการที่ต้องปฏิบัติต่อไปใน

อนาคต ทั้งนี้การวางแผนระยะยาวต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
- การวางแผนระยะสั้น โดยส่วนมากบริษัททัวร์จะให้ความสาคัญต่อการ
วางแผนระยะสั้น เนื่องจากเห็นแนวทางความสาเร็จได้ชัดเจน

ระเบียบวิธีการศึกษา
1 ศึกษาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
3 จัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและยัง
ทาการเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าของแพคเกจที่กองการท่องเที่ยวกับบริษัท
ทัวร์จัดทาขึ้น
4 สร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์ปัญหา
จากผลของแบบสอบถามที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ทราบถึงกลุ่มตัวอย่างที่ทาการ
การตอบแบบสอบถามนั้น เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเอง เป็นกลุ่มที่มีอายุ
ปานกลาง เพิ่งเรียนจบการศึกษา หรือกลุ่มที่เพิ่งทางานทาให้มีรายได้ไม่สูงมากนัก
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายต่างๆในกรุงเทพมหานครที่ค่อยข้างจากัด ส่วน
ใหญ่จะใช้การแชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆกับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน ซี่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชอบนั้น คือ วิถีชีวิตของกรุงเทพฯทั้งคนกลุ่มสังคมเมือง และวิถีชีวิตริม
คลอง ซึ่งมีวิถีชีวิตทั้ง 2แบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่สามารถอยู่รวมกัน
ได้อย่างลงตัว และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังชอบความเป็นมิตรของคนไทยด้วย
ถึงแม้ว่าคนไทยบางคนจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ก็ยังจะช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจอย่างมาก
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดีและอยากเข้าเยี่ยมชม คือ วัดพระ
แก้ว วัดโพธิ์ และวัดอรุณ

แนวทางการแก้ไข
หลังจากที่ไ ด้ศึก ษาถึงสาเหตุของปัญหาแล้ ว จึงได้ทาการเสนอแนวทางการ
แก้ไขโดยมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่ที่ต้องตาม
ความต้องการของลูก ค้าที่แ ท้จริ ง ซึ่งแพคเกจดังกล่ าวจะมีการวิเ คราะห์ถึ งต้นทุน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ความหลากหลากของรูปแบบกิจกรรม ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปแต่ล ะสถานที่ และการประหยัดเรื่อ งระยะทางเพื่อ ให้เ กิดความคุ้ มค่ ากับ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด

ผลการดาเนินงาน
วิธีการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษารูปแบบกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบ และศึกษาถึงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วอยากเข้าไปเยี่ยม
ชม หลังจากนี้จัดเส้นทางใหม่โดยหลังจากดาเนินแนวทางการแก้ไขดังที่กล่าวขั้นต้นไป
แล้ว ได้ทาการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ขึ้น 2 โปรแกรม ซึ่งผลจากการจัด
เส้นทางดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสามารถลดต้นทุนค่าน้ามันได้ถึง 400 บาทสามารถลด
ระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 120 นาที และยังทาให้นักท่องเที่ยวถึงกองการท่องเที่ยว
ได้เร็วกว่าเดิมถึง1.30 ชม. ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้ยาวนานขึ้น โดย
โปรแกรมที่จัดทาขึ้นนั้นมีต้นทุนต่อคนที่ 218 บาท/ทริป และโปรแกรมดังกล่าวจะต้องมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปและอีกโปรแกรมถึงจะคุ้มทุนจากการ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวถึงแม้จะมีการใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นถึง 10 นาที แต่
นักท่องเที่ยวสามารถเพิ่มกิจกรรมในการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น แต่
เวลาโดยรวมลดลงถึง 3ชม. และจากการคานวณทาให้ทราบว่าต้นทุนต่อคนต่อทริปของ
โปรแกรมที่ 2 หลังการปรับปรุง คือ 220 บาท และและโปรแกรมดังกล่าวจะต้องมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการตั้งแต่ 9 คนขึ้นไปถึงจะคุ้มทุน

ข้อเสนอแนะ
การวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัท (Strategic Planning)
การกาหนดวิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ”

พันธกิจ
1. มุ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทาการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้เกิดขึ้น
2. มุ่งเน้นการทาสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
ความรักความหวงแหนในแหล่งท่องเที่ยว
4. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทางานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได
ทางเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร
ทางเลือกล
ยุทธ์
การเติบโต

การคงตัว
การหดตัว

ข้อดี

ข้อเสีย

 เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทาง  ความเสี่ยงด้านการ
การตลาดในอนาคต
ลงทุนในธุรกิจใหม่
 เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาว
 สามารถรักษานักท่องเที่ยวที่  ไม่มีความโดดเด่นใน
เคยมาเที่ยวในกรุงเทพฯแล้ว
ด้านการแข่งขัน
 ไม่ต้องมีการลงทุน
 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลง
 สูญเสียนักท่องเที่ยว

จาก 3 ทางเลือกของกลยุทธ์ ผู้ศึกษาได้ทาการเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ถึงแม้ว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่
มีเสถียรภาพด้านการเมืองและเกิดปัญหาน้าท่วมครั้งใหญ่ แต่รายได้หลักของประเทศ
ไทยนั้น คือ รายได้จากการท่องท่องเที่ยว ดังนั้นกองการท่องเที่ยวจึงต้องมีการทา
การตลาดเพิ่มดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
กรุงเทพฯ กลยุทธ์ในการเติบโตที่จะใช้คือ กลยุทธ์การเติบโตแบบรวมตัว โดยใช้
กลยุทธ์การรวมตัวในระดับเดียวกัน โดยมีการตัวแทนจากองค์กรต่างๆทั้งสมาคม

โรงแรม สมาคมเรือไทย เป็นต้น มาประชุมหารือกันเพื่อกาหนดทิศทางการท่องเที่ยวให้
ไปในทิศทางเดียวกัน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ตารางทางเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ทางเลือกล
ยุทธ์
ต้นทุนต่า

สร้างความ
แตกต่าง

มุ่งเน้นเฉพาะ
ส่วน

ข้อดี

ข้อเสีย

 ต้นทุนต่าลง กาไรสูงขึ้น
 กาหนดราคาเป็นมาตรฐาน
ตลาดได้

 บริการมีคุณภาพลดลง
 ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
มาตรฐานสินค้า

 ตอบสนองความต้องการต่อ
 อาจเกิดการ
ลูกค้าได้
ลอกเลียนแบบได้
 บริการมีความหลากหลาย
 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
 มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนหรือ  ตลาดมีขนาดเล็ก
ความแตกต่าง
 ไม่มีความยืดหยุ่นในการ
ประกอบธุรกิจ
 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ตรงตาม
เป้าหมาย

สาหรับกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนั้น ได้นาเสนอกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) เป็นการนาเสนอบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับลูกค้า จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

กลยุทธ์ระดับฝ่ายปฏิบัติการตามหน้าที่ (Functional Strategy)
ตารางทางเลือกกลยุทธ์ระดับปฎิบัติการ
ทางเลือกล
ยุทธ์
ด้านการตลาด

ด้านทรัพยากร
มนุษย์

ข้อดี

ข้อเสีย

 พัฒนาสินค้าและบริการให้
ตรงกับความต้องการลูกค้า
 พัฒนาการสื่อสารทาง
การตลาดให้บริษัทเป็นที่รู้จัก
 เพิ่มขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน

 มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น

 มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

1) กลยุทธ์ด้านการตลาด เป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด
เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
โดยการใช้กลยุทธ์
การกาหนดตลาดเป้าหมาย (STP Marketing)
การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดย่อยซึ่งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวนั้นจะเป็นการตลาดแบบมวลชนซึ่งสามารถแบ่งส่วนตลาดได้ดังนี้
- ด้านภูมิศาสตร์ โดยยึดหลักว่าบุคคลที่อาศับในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันจะมีความ
ต้องการ ความชอบที่คล้ายๆกัน
- ด้านจิตวิทยา จะมองในด้านชั้นสังคม ค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวิต และ
บุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ วัฒนธรรม แบบแผนการดารงชีวิต
- ด้านพฤติกรรมศาสตร์จะทาให้ทราบถึงนักท่องเที่ยวมีความชอบ ความต้องการ
รูปแบบกิจกรรมในด้านไหน เช่น ผจญภัย ศิลปวัฒนธรรม
การกาหนดเป้าหมาย (Targeting) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นใช้กลยุทธ์ที่
แตกต่างกัน (Differentiated marketing strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุก
กลุ่มเป้าหมาย
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (Positioning) การหาจุดเด่นของการค้าหรือ
กิจการ การเข้าไปครอบครองตาแหน่งหัวใจของนักท่องเที่ยวโดยเข้าครอบครองไปใน
ตาแหน่งที่คู่แข่งเข้าไปไม่ถึง

2) กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
จะจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ยังมีการใช้แรงจูงใจต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความกระตือรือร้นให้พนักงานมากขึ้น
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