
 

บทที่ 1 



4 สาเหตุที่มนุษย์ชอบเดินทางท่องเที่ยว 
 Physical Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการพักผ่อนทางร่างกายและ

จิตใจ รักษาบ้ารุงสุขภาพ เช่น การอาบน้้าแร่ การร่วมกิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

 Culture Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการอยากรู้จักวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน รวมทั้งการด้าเนินชีวิต ศิลปะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
เทศกาลต่างๆ เป็นต้น 



 Personal Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการส่วนตัว เช่น เดินทางไป
เยี่ยมญาติ การไปจาริกแสวงบุญ เป็นต้น 

 Prestige and Status Motivation เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการพัฒนา
ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและสร้างชื่อเสียง เช่น การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา และ การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น 

 



องค์ประกอบที่ส้าคัญ 
ของแหล่งท่องเที่ยว5As 
 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจที่เกิดจากสถานที่ (Sites) และเหตุการณ์ 

(Events) สถานที่ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น และเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่เกิดจาก
มนุษย์สร้างขึ้นเพียงอย่างเดียว 

 2. สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายที่ท้าให้นักท่องเที่ยวหรือคน
เดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรวมถึง
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนระบบก้าจัดของเสียของเป็นสิ่งจ้าเป็น
เช่นกัน 

 



3. การเข้าไปถึง(Accessibility) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต้อง
มีระบบการขนส่ง(Transportation) ซึ่งประกอบด้วย  

     - เส้นทาง (The way)  

     - พาหนะ (The vehicle)              

     - สถานี (The terminal)  

     - และผู้ประกอบการ (The carrier)  

  4. กิจกรรม (Activities) 

5. ที่พัก (Accommodation) 



กรอบแนวความคิด 
ในการวิเคราะห์การขนส่งในการท่องเท่ียว 
  1. สิ่งที่มีให้บริการ (Avalilability) 

   หมายถึงประเภทของยานพาหนะที่มีให้บริการ เส้นทางที่เปิดให้บริการ ระดับชั้น
ของคุณภาพของบริการที่มีให้บริการ เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวมทั้งบริการเสริม 
เช่น ลิฟท์ ส้าหรับผู้พิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ (ล็อคเกอร์) และ
เครื่องมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น   

  2. การเข้าถึง (Accessability) 

   หมายถึงความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใช้บริการได้ การอ้านวยความ
สะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลาและสถานที่จ้าหน่ายตั๋ว ที่ตั้งของสถานี
รถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ เป็นต้น 



 3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
   หมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย้าและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้โดยสารไม่

เกิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานที่ที่
ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอ้านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดตาม
ข่าวสารได้โดยง่าย ไม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป 

 4. เวลา (Time) 
   หมายถึงการจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่เหมาะสม ไม่ทิ้ง

ช่วงนานเกินไปจนท้าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มี
ผู้โดยสาร ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา 
ความตรงต่อเวลา   



  5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer care) 

   หมายถึงความค้านึงถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสาร เช่น ความสะอาดและถูก
สุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้้า พื้น และที่เก็บสัมภาระ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนยานพาหนะ การมีสถานที่แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ 
และการมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเรื่องราวร้องทุกข์บน
ยานพาหนะ รวมทั้งการให้ส่วนลดส้าหรับผู้ที่ เดินทางเป็นประจ้า เป็นต้น 
 



  6. ความสะดวกสบาย (Comfort) 

   หมายถึงความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอันสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ทั้ง
ด้านกายภาพ เช่น เบาะนั่ง ช่องว่างส้าหรับการเหยียดเท้า การออกแบบห้อง
โดยสารให้เหมาะส้าหรับสรีระของมนุษย์ การปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้อง
โดยสารให้พอเหมาะ และความเงียบสงบในการเดินทาง เป็นต้น 

  7. ความปลอดภัย (Safety) 

   หมายถึงการปราศจากอุบัติเหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ รวมถึงไม่มี
อุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการร่วงหล่นของสิ่งของสัมภาระมาโดนผู้โดยสาร 
การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร และการมีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

 



  8. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendliness)  

   หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และ
คาร์บอนมอนน็อกไซด์ การไม่ใช้ก๊าซคลอรีนอันจะท้าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ผ่านการบ้าบัด การใช้
พลังงานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่ระหว่าง
เส้นทางที่ยานพาหนะแล่นผ่านไป 
 



 9. แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว 

   หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ งานเทศกาล หรือสิ่งส้าคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไม่
พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นท้าหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เยือนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจากแม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวมา
เยือนมากนัก แม่เหล็กนี้ท้าหน้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เข้ามาเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว 

  10. ถนนคนเดิน 

   หมายถึงย่านหรือถนนทีป่ิดการจราจรไม่ให้มียานพาหนะผ่านสัญจร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้คนเดินเท้าได้ท่องเที่ยวรอบบริเวณส้าคัญของเมืองและซื้อสินค้า   

 



 11. จุดท้าเงิน 

   หมายถึงสถานที่ บริการ หรือย่านที่จัดไว้ส้าหรับการใช้จา่ยของนักท่องเที่ยว ด้วยการ
คาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อย่างไรเมื่อมาถึงจุดนั้น เช่น ตื่นเต้น 
เม่ือยล้า หิวกระหาย หรือต้องการรีบแสวงหาสิง่ของเพือ่ไปเป็นของฝากก่อนท่ีจะจาก
เมืองนั้นไป เป็นต้น 

 12. การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง 

   หมายถึงการท้าให้การท่องเทีย่วไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่การเดนิทางจากจดุหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่าน
สถานที่อันสวยงาม การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ การเสิร์ฟอาหารช้ันเลศิบน
ยานพาหนะ เป็นต้น 
 

 



 การเดินทางในยุคก่อนประวัติศาสตร์อาจจะแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 

 1.  การเดินทางเพื่อเหตผุลหรือประโยชน์ทางด้านการเมือง 

 2.  การเดินทางเพื่อเหตผุลหรือประโยชน์ทางด้านการค้า 

 3.  การเดินทางเพื่อเหตผุลหรือประโยชน์ทางด้านศาสนา 

 4.  การเดินทางเพื่อเหตผุลหรือประโยชน์ทางด้านความสนุกสนาน 

 5.  การเดินทางเพื่อเหตผุลหรือประโยชน์ทางด้านสขุภาพและอนามัย 



 ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สา้คัญ ได้แก่ 

การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  การพัฒนาเคร่ืองบินรบเพือ่การสงคราม มาเป็น
เคร่ืองบินขนส่งเพื่อการพาณิชยข์นาดใหญ่ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจ้านวนมาก มี
ความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีการผลิตรถยนต์เพื่อการขนสง่ผูโ้ดยสาร อีกทั้งมีบริการ
เดินทางตามมหาสมุทรเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเปลี่ยนจากสงัคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม มี
งานท้า มีรายได้เพิม่ขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นเที่ยวมากขึ้น 

 



การพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 

การขยายตัวทางธุรกิจ ท้าให้เกิดการเดินทางติดต่อซึ่งกนัและกนั ซึ่งการเดินทางแต่ละ
คร้ังจ้าเป็นจะต้องใช้บริการ การขนส่ง การพักแรม ภัตตาคารร้านอาหาร และต้องการ
พักผ่อนหรือหาความร่ืนรมย์  

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 



ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การขนส่งผู้โดยสารกับการท่องเที่ยว 
 การขนส่งผู้โดยสารท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็น

จุดหมายปลายทาง (Destination) แล้วเดินทางกลับมายังจุดออกเดินทาง (Point of 
Origin) 

 การขนส่งผู้โดยสารให้บริการที่สะดวกสบายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว 

 การขนส่งผู้โดยสารก่อเกิดการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น          ex. Cruise 
Holidays และ scenic rail journeys 

 การขนส่งผู้โดยสารเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว  “Tourist 
Experience” 



 การขนส่งผู้โดยสารเป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อการสร้าง
งานและยกระดับมาตรฐานในการด้าเนินชีวิต 

 การขนส่งผู้โดยสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการขนส่ง
ผู้โดยสาร ex. การเดินทางทางอากาศ 



เครือข่ายการขนส่งผู้โดยสาร  
(Passenger Transportation Network) 
 หมายถึงเส้นทางภาคพื้นดิน พื้นน้้า และบนอากาศที่ยานพาหนะนั้นๆสามารถใช้สัญจร 

ซึ่งรวมถึงสถานีรถไฟ หรือสถานีรถทัวร์ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ที่ผู้โดยสารเริ่มต้นการ
เดินทางท่องเท่ียวหรือเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว 



ความหมายของการขนส่งผู้โดยสาร 
 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า “ขน” หมายถึง

การน้าเอาของมากๆจากที่หนึ่งไปไว้ในอีกที่หนึ่ง ส่วน “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ 
พาไปให้ถึงที่ เมื่อรวมเป็นค้าว่า “ขนส่ง” จึงหมายถึงการน้าไปและน้ามาซึ่งของมากๆ
จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง 

 พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายว่า การขนส่งหมายถึง
การล้าเลียงหรือเคลือนย้ายบุคคลหรือสิ่งของด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งอุปกรณ์
การขนส่งนี้หมายถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั้งเคร่ืองทุ่นแรงด้วย 



 

ตามวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายว่า การขนส่งเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จัดให้มีการเคลื่อนย้ายคน 
สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 



การขนส่งผู้โดยสาร 
 ต้องเป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการเคลือ่นย้ายบุคคลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง 

 เป็นการเคลื่อนย้ายที่ตอ้งกระทา้ด้วยอุปกรณ์การขนส่ง ก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

 เป็นการเคลื่อนย้ายที่ตอ้งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลผู้ที่ต้องการขนส่ง 



หน้าที่ของการขนส่งผู้โดยสาร 

เมือง A 

เมือง C เมือง B 



ความส้าคัญของการขนส่งผู้โดยสาร 
 ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้ 

สร้างอาชีพ 

ก่อให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

ช่วยดุลการช้าระเงินของประเทศ 

 



 ด้านสังคม 

ช่วยขยายตัวเมือง 

ช่วยลดการแบ่งแยกของสังคม 

ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีขึน้ 

ช่วยให้มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 

ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 



ด้านการเมืองและการทหาร 

ช่วยให้เกิดความสามัคค ี

ก่อให้เกิดความภูมิใจในชาติ 

ช่วยให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยด ี

ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้น 

ช่วยสนับสนุนป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศ 



ปัญหาการขนส่งผู้โดยสาร 
 อากาศเป็นพิษ 

 น้้าเป็นพิษ 

 เสียงรบกวน 

 การจราจรติดขัด 

 อุบัติเหต ุ

 การลงทุน 



การบริการขนส่งผู้โดยสาร 
 การให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารในตัวเมือง 

 การให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง 

 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 


