
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว 

 

บทที่ 1 



4 สาเหตุท่ีมนุษย์ชอบเดินทางท่องเที่ยว 

• Physical Motivation เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความต้องการ
พักผ่อนทางรา่งกายและจิตใจ รักษาบ ารุงสุขภาพ เช่น การ
อาบน้ าแร่ การร่วมกิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

• Culture Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการ
อยากรูจ้ักวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน รวมทั้ง
การด าเนินชีวติ ศิลปะ สถานที่ทางประวตัิศาสตร์ เทศกาล
ต่างๆ เป็นต้น 



• Personal Motivation เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความต้องการ
ส่วนตัว เช่น เดินทางไปเย่ียมญาติ การไปจาริกแสวงบุญ เปน็
ต้น 

• Prestige and Status Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจาก
ความต้องการพัฒนายกระดับตัวเองให้สูงข้ึนและสร้าง
ช่ือเสียง เช่น การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมแข่งขนักฬีา 
และ การศึกษาต่อต่างประเทศ เปน็ต้น 

 



องค์ประกอบที่ส าคัญ 
ของแหล่งท่องเที่ยว5As 

• 1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงดึงดูดใจที่ เกิดจากสถานที่ 
(Sites) และเหตุการณ์ (Events) สถานที่ธรรมชาติหรือมนุษย์
สร้างข้ึน และเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่เกิดจากมนุษย์สร้าง
ข้ึนเพียงอย่างเดียว 

• 2. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายที่
ท าให้นักท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น และรวมถึงส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนระบบก าจัดของเสีย
ของเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นกัน 

 



• 3. การเข้าไปถึง(Accessibility) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต้อง
มีระบบการขนส่ง(Transportation) ซึง่ประกอบด้วย  

     - เส้นทาง (The way)  
     - พาหนะ (The vehicle)              
     - สถานี (The terminal)  
     - และผู้ประกอบการ (The carrier)  
•  4. กิจกรรม (Activities) 
• 5. ท่ีพัก (Accommodation) 



กรอบแนวความคิด 
ในการวิเคราะห์การขนส่งในการท่องเที่ยว 

•  1. สิ่งที่มีให้บรกิาร (Avalilability) 

•   หมายถึงประเภทของยานพาหนะท่ีมใีห้บริการ เส้นทางที่เปิด
ให้บริการ ระดับชัน้ของคุณภาพของบรกิารที่มีให้บรกิาร เชน่ ชัน้หนึ่ง 
ชัน้สอง รวมท้ังบริการเสริม เช่น ลิฟท์ ส าหรับผู้พกิารหรือผู้มีสัมภาระ
หนัก ตู้เก็บสัมภาระ (ล็อคเกอร์) และเคร่ืองมือส่ือสารในกรณีฉุกเฉนิ 
เป็นต้น   

•  2. การเข้าถึง (Accessability) 

•   หมายถึงความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใชบ้ริการได้ การ
อ านวยความสะดวกให้ผู้คนมาใชบ้ริการได้ เชน่ เวลาและสถานที่
จ าหน่ายตั๋ว ที่ตั้งของสถานีรถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ เป็นต้น 



• 3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) 

•   หมายถงึการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว เพ่ือให้
ผู้โดยสารไมเ่กิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผน
ล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานท่ีท่ีให้ข้อมูลข่าวสารนั้นตอ้งอ านวยความ
สะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารได้โดยง่าย ไม่ติดประกาศ
ไว้ในที่ลึกลับเกินไป 

• 4. เวลา (Time) 

•   หมายถึงการจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการท่ี
เหมาะสม ไม่ท้ิงชว่งนานเกินไปจนท าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกนิไป
หรือบอ่ยเกนิไปจนไม่มีผู้โดยสาร ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทัง้
ความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา   

 



•  5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer care) 

•   หมายถึงความค านงึถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสาร เชน่ ความสะอาด
และถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ า พ้ืน และที่เก็บสัมภาระ การ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนยานพาหนะ การมสีถานท่ีแยกกัน
ต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ และการมีเจ้าหนา้ที่ตรวจตรา
ความสงบเรยีบร้อยและรับเร่ืองราวรอ้งทุกข์บนยานพาหนะ รวมทั้ง
การใหส้่วนลดส าหรับผูท้ี่เดินทางเป็นประจ า เป็นต้น 
 



•  6. ความสะดวกสบาย (Comfort) 

•   หมายถึงความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอันสะดวกสบายแก่
ผู้โดยสาร ทัง้ด้านกายภาพ เช่น เบาะนั่ง ชอ่งว่างส าหรับการเหยียด
เท้า การออกแบบหอ้งโดยสารให้เหมาะส าหรับสรรีะของมนุษย์ การ
ปรับอุณหภูมิและความช้ืนในห้องโดยสารให้พอเหมาะ และความเงียบ
สงบในการเดินทาง เป็นต้น 

•  7. ความปลอดภัย (Safety) 

•   หมายถึงการปราศจากอุบัติเหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ 
รวมถึงไม่มอีุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มกีารร่วงหล่นของสิ่งของ
สัมภาระมาโดนผู้โดยสาร การเตรยีมอุปกรณป์้องกันอัคคภีัยในห้อง
โดยสาร และการมีอุปกรณป์ฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

 



•  8. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendliness)  

•   หมายถึงการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก เชน่ คารบ์อนไดออกไซด์ 
และคาร์บอนมอนน็อกไซด์ การไม่ใชก้า๊ซคลอรีนอันจะท าลายโอโซน
ในชัน้บรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสยีออกไปจาก
ยานพาหนะโดยไม่ผ่านการบ าบัด การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการ
ไม่กอ่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผูค้นที่อาศัยอยูร่ะหว่างเส้นทางที่
ยานพาหนะแล่นผ่านไป 
 



• 9. แม่เหล็กดงึดดูนักท่องเที่ยว 

•   หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั งานเทศกาล หรือสิ่งส าคัญที่
นักท่องเที่ยวตอ้งไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหลา่นั้นท าหน้าทีเ่ป็น
แม่เหล็กดงึดูดใหน้ักทอ่งเท่ียวมาเยือนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจาก
แม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักทอ่งเที่ยวมาเยือนมากนัก แม่เหลก็นี้ท า
หน้าที่ก่อให้เกิดการเคล่ือนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่งท่องเทีย่ว ไม่วา่จะ
เป็นนักทอ่งเท่ียว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

•  10. ถนนคนเดนิ 

•   หมายถึงย่านหรือถนนท่ีปดิการจราจรไม่ให้มยีานพาหนะผ่านสญัจร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้คนเดนิเท้าได้ทอ่งเท่ียวรอบบรเิวณส าคัญของเมือง
และซ้ือสนิคา้   

 



• 11. จุดท าเงนิ 

•   หมายถึงสถานที่ บริการ หรือย่านที่จัดไว้ส าหรับการใช้จา่ยของ
นักท่องเที่ยว ด้วยการคาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณอ์ย่างไร
เม่ือมาถงึจุดนั้น เชน่ ต่ืนเตน้ เม่ือยล้า หิวกระหาย หรือต้องการรีบแสวงหา
สิ่งของเพ่ือไปเป็นของฝากก่อนที่จะจากเมืองนั้นไป เป็นต้น 

• 12. การสรา้งความเพลิดเพลินระหว่างการเดนิทาง 

•   หมายถงึการท าให้การทอ่งเท่ียวไมไ่ด้เป็นเพยีงแต่การเดินทางจากจุดหนึ่ง
ไปยังอกีจุดหนึ่งเท่านัน้ หากแตย่ังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจ เชน่ 
การจัดเส้นทางผา่นสถานที่อันสวยงาม การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ 
การเสริ์ฟอาหารชัน้เลศิบนยานพาหนะ เป็นตน้ 
 

 



• การเดินทางในยคุก่อนประวัติศาสตร์อาจจะแบ่งได้เป็น 5 ประเภท 
คือ 

• 1.  การเดินทางเพ่ือเหตุผลหรือประโยชน์ทางด้านการเมือง 
• 2.  การเดินทางเพ่ือเหตุผลหรือประโยชน์ทางด้านการค้า 
• 3.  การเดินทางเพ่ือเหตุผลหรือประโยชน์ทางด้านศาสนา 
• 4.  การเดินทางเพ่ือเหตุผลหรือประโยชน์ทางด้านความสนุกสนาน 

• 5.  การเดินทางเพ่ือเหตุผลหรือประโยชน์ทางด้านสุขภาพและอนามัย 



• ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 

การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  การพัฒนาเครื่องบินรบเพ่ือ
การสงคราม มาเป็นเครื่องบินขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ขนาดใหญ ่
สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจ านวนมาก มีความสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งมีการผลิตรถยนต์เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร อีกทั้งมีบริการ
เดินทางตามมหาสมุทรเพือ่ชมความงดงามของธรรมชาติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต มกีารเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่

สังคมอุตสาหกรรม มีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้นมีเวลาว่าง
มากข้ึนเที่ยวมากข้ึน 

 



การพัฒนาด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม 

การขยายตัวทางธุรกิจ ท าให้เกิดการเดินทางติดต่อซ่ึงกันและกนั ซ่ึง
การเดินทางแต่ละครั้งจ าเป็นจะต้องใช้บรกิาร การขนส่ง การพกัแรม 
ภัตตาคารร้านอาหาร และต้องการพักผ่อนหรือหาความรื่นรมย์  

ความรว่มมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 



ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การขนส่งผู้โดยสารกับการท่องเที่ยว 

• การขนส่งผู้โดยสารท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) แล้ว
เดินทางกลับมายงัจุดออกเดินทาง (Point of Origin) 

• การขนส่งผู้โดยสารให้บริการที่สะดวกสบายในระหว่างการ
เดินทางท่องเท่ียวแก่นักท่องเที่ยว 

• การขนส่งผู้โดยสารก่อเกิดการกระตุน้ให้มีการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น          ex. Cruise Holidays และ scenic rail journeys 

• การขนส่งผู้โดยสารเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว “Tourist Experience” 



• การขนส่งผู้โดยสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เพ่ือการสร้างงานและยกระดับมาตรฐานในการด าเนินชีวิต 

• การขนส่งผู้โดยสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

• การเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุน้ให้เกิดการ
พัฒนาการขนส่งผู้โดยสาร ex. การเดินทางทางอากาศ 



เครือข่ายการขนส่งผู้โดยสาร  
(Passenger Transportation Network) 

• หมายถงึเส้นทางภาคพ้ืนดิน พ้ืนน้ า และบนอากาศที่
ยานพาหนะนั้นๆสามารถใช้สัญจร ซ่ึงรวมถึงสถานีรถไฟ หรือ
สถานีรถทวัร ์ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ท่ีผู้โดยสารเริ่มต้น
การเดินทางทอ่งเที่ยวหรือเป็นจุดหมายปลายทางในการ
ท่องเที่ยว 



ความหมายของการขนส่งผู้โดยสาร 

• สารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้
ความหมายว่า “ขน” หมายถงึการน าเอาของมากๆจากที่หนึ่ง
ไปไว้ในอีกที่หนึ่ง ส่วน “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ถงึมือ พาไป
ให้ถงึที่ เม่ือรวมเป็นค าว่า “ขนส่ง” จึงหมายถึงการน าไปและ
น ามาซ่ึงของมากๆจากท่ีหน่ึงไปไว้อีกที่หนึ่ง 

• พระราชบญัญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายว่า การขนส่งหมายถึงการล าเลียงหรือเคลือน
ย้ายบุคคลหรอืส่ิงของด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การขนส่ง ซ่ึง
อุปกรณ์การขนส่งนี้หมายถงึยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
รวมทั้งเครื่องทุ่นแรงด้วย 



 

• ตามวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายว่า การขนส่งเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งท่ีจัดให้มีการเคล่ือนย้ายคน 
สัตว์ และส่ิงของจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง 



การขนส่งผู้โดยสาร 

• ต้องเป็นกจิกรรมที่ต้องมีการเคล่ือนย้ายบุคคลจากที่หนึ่งไป
ยังอีกทีหนึง่ 

• เป็นการเคลื่อนย้ายทีต่้องกระท าด้วยอุปกรณ์การขนส่ง ก็คือ
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง 

• เป็นการเคลื่อนย้ายทีต่้องเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล
ผู้ที่ต้องการขนส่ง 



หน้าท่ีของการขนส่งผู้โดยสาร 

เมือง A 

เมือง C เมือง B 



ความส าคัญของการขนส่งผูโ้ดยสาร 

• ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้ 

สร้างอาชีพ 

ก่อให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

ช่วยดุลการช าระเงนิของประเทศ 

 



• ด้านสังคม 

ช่วยขยายตัวเมือง 

ช่วยลดการแบ่งแยกของสังคม 

ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีข้ึน 

ช่วยให้มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 

ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 



• ด้านการเมืองและการทหาร 

ช่วยให้เกิดความสามัคคี 

ก่อให้เกิดความภูมิใจในชาติ 

ช่วยให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี 

ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีข้ึน 

ช่วยสนับสนุนป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศ 



ปัญหาการขนส่งผู้โดยสาร 

• อากาศเป็นพิษ 

• น้ าเป็นพิษ 

• เสียงรบกวน 

• การจราจรติดขัด 

• อุบัติเหต ุ

• การลงทนุ 



การบริการขนส่งผู้โดยสาร 

• การให้บริการขนส่งผู้โดยสารในตัวเมือง 

• การให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหวา่งเมอืง 

• การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ 



ประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร 

Tourist 
Transport 

Water 

-  Cruise ships 

-  Scheduled passenger ships 

-ferries 

Inland waterways 

Land 

-  Car 

-  bus/coach 

-  Caravan/campervan 

-  train Air 

-  Scheduled services 

-  Charter flights 

-scenic flights 


