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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาองคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เพ่ือประเมินศกัยภาพการจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว รวมทั้งศกัยภาพการรองรับนกัท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา และเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือน และอุปสรรคในการพฒันาโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปาง
สีดา โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสระแกว้ ขอ้มูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช และอื่นๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ ขอ้มูลปฐมภูมิดา้นอุปทานจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติปางสี การสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการดา้นการให้บริการการท่องเท่ียว และเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการศึกษา ดา้นอุปทานการจดัการโลจิสตเ์พื่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัอุทยานแห่งชาติปางสีดา ดว้ยการใช้
สอบถาม จ านวน 400 ชุด ท าให้ผูวิ้จยัไดผ้ลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัโดยไดอ้งคป์ระกอบการ จดัการโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 4 องค์ประกอบหลักคือ การขนส่ง (Transportation) ส่ิง อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว (Amenities) ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทัศน์ (Ecological Resources and Landscape) และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Management) ซ่ึงการพฒันาทุกองค์ประกอบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมด้านการ
ท่องเท่ียว ผลการวิเคราะห์ ศกัยภาพของแต่ละองค์ประกอบพบว่า 1) การขนส่ง ได้แก่ การขนส่งจากจุดเร่ิมต้นไปอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา และกลบัที่พกัอาศยั เครือข่ายการคมนาคมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระแกว้ และการขนส่งจากอุทยานแห่งชาติปางสี
ดา นกัท่องเท่ียวนอกจากจะ เดินทางไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยรถส่วนตวั รถโดยสารประจ าทาง และรถไฟ การเดินทาง
ภายในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา นกัท่องเท่ียวจะเดินทางไม่สะดวกหากไม่ใชร้ถส่วนตวัหรือเช่ารถ โดยสารสาธารณะ ซ่ึง
ตอ้งพฒันาต่อไป 2) ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานพยาบาล และ ผูใ้ห้บริการในการท่องเท่ียว ท่ี
พกัพบว่ามีให้เลือกพกัไม่มากนัก ส่วนร้านอาหารควรมีสัญลกัษณ์ฮาลาลเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมในอนคตดว้ย การ
บริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency medical services: EMS) ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นอ่ืนๆ เช่น สัญญาณโทรศพัท์ 
อินเทอเน็ต WIFI อยู่ในระดบัท่ีดี 3) ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทศัน์ไดแ้ก่พ้ืนท่ีธรรมชาติ (ความ สวยงามตามธรรมชาติ
และคุณค่าทางเศรษฐกิจ) การออกแบบภูมิทศัน์ รอบๆพ้ืนท่ี ซ่ึงมีทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สมบูรณ์ มีการ
จดัการท่ีดีพอสมควร แต่แหล่งท่องเท่ียวบางจุดตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษสั์ตวป่์าและพนัธ์ุพืช เขตป่าสงวน แห่งชาติ ท าให้การ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท าไดไ้ม่สะดวกนกั ตอ้งมีการประสานหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีให้อนุญาต ด าเนินการจึงจะปรับปรุงได ้
ท าให้เกิดความล่าชา้หรือขาดการปรับปรุงไปบา้ง อาทิ ในเร่ืองไฟส่องสว่าง ป้ายบอก การปรับปรุงถนนเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
เป็นตน้ กรมทางหลวงชนบทท่ีมีหน้าท่ีปรับปรุง ส่ิงเหล่าน้ีแต่อาจติดประเด็นของกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานเจ้าของ
พ้ืนท่ี ท าให้การปรับปรุงภูมิทศัน์ท าได ้ไม่สะดวกนกั และ 4) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่การ จดัการขยะ การจดัการน ้ า และ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ พบว่าในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้นไม่มีปัญหาในเร่ืองของการจดัการขยะและมลพิษทาง แต่
ปัญหาท่ีพบคือเร่ืองทรัพยากรน ้ า จากกรณีมีการเกิดอุทกภยั ท าให้บริเวณน ้าตกปางสีดา เกิดความเสียหายตอ้งปิดพ้ืนท่ีเพ่ือความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 



1. บทน า (Introduction) 

 อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพนัธ์ุพืช 2555-2559) ซ่ึงปัจจุบนัไดร้วมผืนป่า 5 ผืนป่า ประกอบไปดว้ย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทบัลาน ตาพระ
ยา และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดงใหญ่ เน้ือท่ีประมาณ 3.8 ลา้นไร่ เรียกว่า “ผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่” และไดป้ระกาศเป็น 
“มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งท่ี 2 ของประเทศไทย” เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทอ้งท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอ
วฒันานคร อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ และ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเทือกเขาพนมดงรัก คลอบ
คลุมพ้ืนท่ี 527,500 ไร่ หรือประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ี ส าคญั
และมีค่า เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า และทิวทศัน์ท่ีสวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลบัซับซ้อน มีพืชพรรณไมห้ลาย
ชนิด ประกอบไปดว้ย ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าผสมผลดัใบ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญา้ เหมาะสมท่ีจะรักษาไวเ้พื่อการ
ศึกษาวิจยัในดา้นป่าไม ้สัตวป่์า ดา้นการ ท่องเท่ียว จุดเด่นท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ น ้าตกปางสีดา น ้าตกผาตะเคียน กลุ่มน ้าตกแควมะค่า 
กลุ่มน ้ าตก ถ ้าคา้งคาว ภูเขาเจดีย ์ฟอสซิลไดโนเสาร์ แหล่งดูนกน ้ า อ่างเก็บน ้าพระปรง แหล่งดูผีเส้ือ จนไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
แหล่งดูผีเส้ือแห่งภาคตะวนัออก  

ผูวิ้จัยจึงศึกษา องค์ประกอบการจดัการโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดาและ น าไปประเมิน
ศกัยภาพการจดัการโลจิสติกส์ ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมถึงวิเคราะห์ ปัจจยัในการขบัเคล่ือน และอุปสรรคในการพฒันา
ดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพื่อพฒันาการจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ณ อุทยานปางสีดา จังหวดัสระแก้ว อนัจะท าให้เกิดการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ นักท่องเท่ียว และรักษาพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดาท่ีมีคุณค่าให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน 
โดยน าผลการวิจัยเป็นขอ้เสนอแนะแก่จังหวดัสระแก้ว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตลอดจนผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการ
ท่องเที่ยว น าไปประยกุตใ์ชใ้นโอกาสต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 นิยามของโลจิสติกส์ 

  การจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือ กระบวนการท างานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 

การจดัการ การด าเนินการ และการควบคุมการ ท างานขององคก์ร รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บการรวบรวม การกระจายสินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 

 2.2 หลักการโลจิสติกส์ (Logistics Principles) 

 การบริหารจดัการโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควรค านึงถึงการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา้ ดว้ยการบริการท่ีประทบัใจ ภายใตต้น้ทุนท่ีต ่าถือเป็นส่ิงส าคญัในกระบวนการ ซ่ึงตอ้งอาศยัมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือยกระดบัคุณภาพ และบริการของธุรกิจ 



 2..3 นิยามของโลจิสติกส์การท่องเท่ียว 

    โลจิสติกส์การท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กับสถานท่ีท่องเท่ียว บริษทัทัวร์ ผูป้ระกอบการร้านค้า  สถาน
ประกอบการดา้นการเดินทางการท่องเท่ียว ท่ีพกั และบริการต่างๆ เช่น การกิน การเดินทาง การชกัชวน และการพกัผอ่นหยอ่น
ใจ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แต่ละปัจจยัมีความเก่ียวขอ้งกบัสถาน ประกอบการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดพ้ืนฐาน
ของความสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว โลจิสติกส์การท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ จะเป็นความสัมพนัธ์ของสถานประกอบการต่างๆ ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้นั้น แต่โลจิสติกส์การท่องเท่ียวยงัรวมถึง การไหลของนักท่องเท่ียว การบริโภคสินคา้ และความสะดวกของ
การจราจร นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัและเคร่ืองมือ การพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 2.4 องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียว 

 หวัใจของกรอบแนวคิดโลจิสติกส์การท่องเที่ยวคือการตอบสนองความตอ้งการของ นกัท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
ทั้งน้ีกรอบของการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกับการไหลหรือการเคล่ือนท่ี (Flow) สามส่วน คือ การเคล่ือนท่ีทาง
กายภาพ (Physical Flow) การเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน (Financial Flow) และการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร (Information flow) 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

  วิจยัน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัโดยเร่ิมจากศึกษาปัญหาการวิจยั ก าหนดขอบเขตของ งานวิจยั ก าหนด
วิธีการ และการเก็บข้อมูลในแต่ละวตัถุประสงค์ของการวิจัย การน าข้อมูลท่ีจ าเป็นทั้งขอ้มูล ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิมา
วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาพร้อมจดัท าขอ้เสนอแนะ  

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งเจา้หน้าท่ีผูดู้แลอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดั
สระแกว้ ผูป้ระกอบการดา้นการให้บริการการท่องเท่ียว ผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่ง และแบบสอบถามขอ้มูลการส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียว โดยใชแ้บบสอบถามในลกัษณะออนไลน์แบบ Google Form และแบบสอบถามแบบ Print Out เพื่อให้
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกวิธีท่ีสะดวก และเหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ยขอ้มูลการบริหารจดัการอุทยานแห่งชาติปางสีดา ขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสระแกว้ แผนการพฒันาจงัหวดัสระแกว้ รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมการศึกษางานวิจยั เร่ืองการจดัการโลจิสติกส์ 

3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือนกัท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา บริเวณจุดท่องเท่ียว
ต่างๆในอุทยานแห่งชาติ ในการกรอกแบบสอบถามนกัท่องเที่ยว และการขอความมือกบัเจา้หน้าท่ีผูดู้แลอุทยานแห่งชาติปางสี
ดา ในการกระจายแบบสอบถามไปยงันกัท่องเที่ยว โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องท่ีมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2564  



3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) วตัถุประสงคข์อ้ 1 เป็นการศึกษาองคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอุทยาน แห่งชาติปาง
สีดา จงัหวดัสระแกว้ ดงันั้นใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจและการลงพ้ืนท่ี
อุทธยานแห่งชาติปางสีดา การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

2) วตัถุประสงคข์อ้ 2 ประเมินศกัยภาพการจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว รวมทั้ง ศกัยภาพการรองรับ
นกัท่องเท่ียว ของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา จะใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการจดัท าแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพร้อมการจดัการโลจิสติกส์ แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท าให้ได้ขอ้มูล
สถานภาพปัจจุบนัของการพฒันาโลจิสติกส์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อการท่องเท่ียว   มีการเก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียว เพื่อ
ทราบอุปสงคแ์หล่งท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีทางสถิติ เพื่อทราบศกัยภาพการพฒันาโลจิสติกส์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา และประมาณศกัยภาพ  
การรองรับนกัท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

3) วตัถุประสงค์ข้อ 3 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือน และอุปสรรค ในการพฒันาโลจิสติกส์เพื่อ การ
ท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา น ามาวิเคราะห์โดยวิธี SWOT Analysis และ TOWS Matrix Analysis เพื่อประเมิน
การเสนอแนวทางพฒันาการท่องเที่ยวในอนาคต 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 การศึกษาองค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

4.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การขนส่ง 

    4.1.1.1 การเดินทางจากจุดเร่ิมตน้เขา้แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา การเดินทางจากภายนอก 
โดยรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตวั หรือรถประจ าทาง โดยให้บริการในเส้นทางตามทางหลวงหมายเลข 3462 สายสระแกว้ – 
บา้นคลองน ้ าเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา นอกจากนั้นนักท่องเท่ียวยงัสามารถ
เดินทางโดยรถไฟสายตะวนัออก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถึงสถานีรถไฟสระแกว้ แลว้นั่งรถโดยสารประจ าทางจากอ าเภอ
สระแกว้ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
  4.1.1.2 การเดินทางภายในแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา ในปัจจุบนัอาศยัการเดินทางโดย
รถส่วนตวั และรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น จึงจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากไม่มี
รถบริการสาธารณะภายในอุทานแห่งชาติปางสีดา 

  4.1.1.3 การเดินทางออกจากแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นรูปแบบการเดินทางคลา้ย
การเดินทางเขา้มาอุทายแห่งชาติปางสีดา โดยใชบ้ริการรถประจ าทาง รถไฟ รถจกัรยานยนต ์หรือการใชร้ถยนตส่์วนตวั 



  4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

  ส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยตา่งๆ เช่น ท่ีพกั โรงแรม ร้านอาหาร สถานพยาบาล 
การให้บริการท่ารถโดยสาร การให้บริการจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียว การให้ขอ้มูล ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวให้พ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา เวบ็ไซต์ท่ีมีขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว สัญญาณโทรศพัท์ ระบบ  Internet สัญญาณ WIFI ในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจน
การเดินทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี พบว่า การให้บริการท่ีพกั ยงัมีจ านวนน้อย และมีบริการท่ีพกั ในการให้พ้ืนท่ี
นกัท่องเท่ียวไดต้ั้งพกัแรมแคมป์ป้ิง ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสะดวกในการเลือกท่ีพกัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง  

  ส่วนดา้นร้านอาหารมีความสะอาด และถูกสุขลกัษณะในการให้บริการ แต่อาจจะยงัไม่เพียงพอ และมีให้
เลือกใช้บริการไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้มีระบบนิเวศหลากหลาย จุดบริการร้านคา้อาหาร จึงมีพ้ืนท่ีจ ากดัในการ
ให้บริการ ดา้นระบบ WIFI และสัญญาณโทรศพัท ์มีการให้บริการในระดบัที่ดี รวมถึงการบริการนกัท่องเที่ยวของอุทยานมีการ
ให้บริการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น บริการพาชมผีเส้ือ มีทั้งจุดท่ีเจา้หน้าท่ีพาชม และจุดท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมเองได ้และ
การให้นกัท่องเท่ียวใช้พ้ืนท่ีอุทยานในการพกัแรม ในรูปแบบการแคมป์ป้ิง โดยอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการปฏิบติัตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ี 

  ศูนยบ์ริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว (Information center) มีให้บริการข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา แต่ยงัมีไม่ทั่วถึง และส่วนมากเป็นภาษาไทย ท าให้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติขาดขอ้มูลท่ีส าคญัและถูกตอ้ง และยงัไม่มีการให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวแบบ QRcode  

  การให้บริการแพทยฉุ์กเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ จะมีหน่วยบริการแพทยฉุ์กเฉิน 1669 ใหบ้ริการ แต่หากเป็น
ท่ีตั้งของสถานพยาบาลท่ีให้บริการจะอยูห่่างจากพ้ืนท่ีอุทยานพอสมควร 

  4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทัศน์ 

  ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทศัน์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีความสมบูรณ์อยู่มาก 
เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ จึงไดรั้บการคุม้ครองจาก
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ และ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพนัธุ์พืช และกรมป่าไม ้นอกจากนั้นท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดามีเจา้หนา้ท่ีประจ าอยูค่อยดูแล และ
ป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอด แต่จากการท่ีแหล่งท่องเท่ียว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ท าให้พบว่า 
การให้บริการนกัท่องเท่ียวบางแหล่ง มีความไม่สะดวก เช่น พื้นท่ีจุดชมผีเส้ือบางจุดท่ีไม่สามารถให้รถส่วนตวั
ของนกัท่องเท่ียวเขา้ไปในพื้นท่ีเองไดต้อ้งมีเจา้หนา้ท่ีพาไปเท่านั้น  

  4.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การจัดการส่ิงแวดล้อม 

  องค์ประกอบย่อยท่ีพิจารณาประกอบดว้ยการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะ น ้ า และ มลพิษทางอากาศ การ
วิเคราะห์มีขอ้คิดเห็นว่า จากการด าเนินการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา ส่งผลให้ส่ิงแวดลอ้มเดิมของระบบนิเวศ
เปล่ียนแปลงไปบา้ง อย่างเช่น การสร้างศาลาพกัผ่อน ส าหรับให้นกัท่องเท่ียวใชบ้ริการใกลก้บัน ้ าตกปางสีดา ท าให้ทรัพยากร



เดิมของสถานท่ีเปล่ียนไป ผีเส้ือท่ีปกติจะหากินใกลแ้หล่งน ้าตกก็ลดน้อยลง และยา้ยถ่ินหากินไปบริเวณอ่ืนแทน แต่ถึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกบัการเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ก็ยงัมีเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา
คอยดูแล และอนุรักษ ์บ ารุงสถานท่ีให้ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และระบบนิเวศสวยงามเสมอ ดา้นการจดัการขยะ จุดรองรับ
ขยะในพ้ืนท่ีอุทานมีน้อย แต่ไม่ท าให้เกิดมลพิษด้านขยะเลยเพราะมีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในจุดต่างๆของอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ดา้นมลพิษทางน ้ าไม่มีเลยเน่ืองจากแหล่งน ้ ามีการไหลเวียนตลอด แต่ปัญหาจะมีเม่ือเกิดอุทกภยั เช่น น ้ าป่า
หลาก ท าให้กระแสน ้ าไหลแรงและมีดินโคลนไหลตามน ้ามา จึงตอ้งปิดพ้ืนท่ีในการให้บริการนกัท่องเท่ียว เพื่อความปลอดภยั 
ดา้นมลพิษมีปัญหานอ้ยมากแต่อาจจะมีกล่ินควนัคาร์บอนไดออกไซดจ์ากรถจกัรยานยนต ์รถยนตบ์า้ง 

4.2 การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว รวมท้ังศักยภาพการรองรับนักท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาตปิางสีดา 

4.2.1 การส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

การส ารวจขอ้คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในคร้ังน้ีไดผ้ลการประเมินการบริหารจดัการในทุกองคป์ระกอบหลกั และ
องคป์ระกอบยอ่ยอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัดี บางองคป์ระกอบไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง อาทิ เร่ืองการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะ ซ่ึงคงยงัไม่เพียงพอ การเดินทางท่องเที่ยวยงัคงไม่สะดวก ผลการประเมินอาจจะมีความโนม้เอียงใน
บางประเด็นอาจเป็นเพราะการส ารวจความคิดเห็นนกัท่องเท่ียวนั้นไดส้ ารวจตามแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมีการวาง
แผนการเดินทาง ส่วนใหญใ่ชร้ถยนตส่์วนตวั และรถจกัรยานยนต ์ท าให้ไม่ประสบปัญหาการเดินทางในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดามากนกั 

4.2.2 การประเมินจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
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จ านวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ชาวต่างชาติ ชาวไทย รวม



จากสถิติขอ้มูลนกัท่องเท่ียวท่ีลดลง อาจมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจยั แต่ส่ิงท่ีท าให้เห็นไดช้ดัคือ หลงัจากท่ีจ านวน
นกัท่องเท่ียวลดลงใน ปี 2561 สัดส่วนใน ปี 2562 ยงัคงมีปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ใน ปี 2563 ปริมาณนกัท่องเท่ียว
ลดลงอีกคร้ัง สาเหตุผลกระทบโดยตรงคงหลีกเล่ียงไม่ได ้กบัผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ท่ีปฎิเสธไม่ไดว่้า
ส่งผลกระทบกบัดา้นการท่องเท่ียวอย่างมาก หากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าเบาบางลง คาดการณ์ว่าจ านวน
นกัท่องเท่ียวตอ้งเพ่ิมขึ้นอยา่งแน่นอน ส่งผลไปถึงการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ท่ีจะคล่องตวัมากขึ้นดว้ยในอนาคต ฉะนั้นการท่ี
พ้ืนท่ีภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดาบางจุดมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีในช่วงน้ี ก็ส่งผลดีในการใชช่้วงท่ีนกัท่องเท่ียวมีจ านวนนอ้ยใน
การปิดบางพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุง ให้สามารถรองรับปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตได ้

4.3 ปัจจัยขับเคล่ือนและอุปสรรคในการพฒันาโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาตปิางสีดา 

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis องคป์ระกอบที่ 1 การขนส่ง 

 O T 
S กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy)  

1. การสนบัสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการให้บริการขนส่งในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปาง
สีดา เพื่อสร้าง ความเป็นเจา้ของร่วมระหว่างคนใน
ทอ้งถ่ินและ ภาครัฐ  
2. สร้างความร่วมมือระหว่าง ชุมชนท่ี มีแหล่ง 
ท่องเท่ียวทางเชิงระบบนิเวศท่ีสวยงาม จดับริการรถ
โดยสารระหว่าง  แหล่งท่องเท่ียวระหว่างชุมชน 
อาจจะประยกุตร์ถท่ีมี อยูใ่นพ้ืนท่ีเช่น รถต่อพ่วงขา้ง 
รถสองแถว รถกลอฟ์ น ามา ดดัแปลงเพื่อให้บริการ 
สร้างเป็นสัญลกัษณ์ของชุมชน และอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา 

กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)  
1. กรมการขนส่งทางบกควบคุมการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาตาม
ตารางท่ีก าหนด  
2. สร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการด้าน
การ ท่องเท่ียว เช่นผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสาร รถ
โดยสาร ประจ าทาง รถเช่าประเภทอื่นๆ กบัอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาเพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

W กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
1. สร้างเส้นทางเดินรถภายในอุทยานระหว่างจุด
ท่องเท่ียวแต่ละจุดให้เช่ือมถึงกนัได ้และเหมาะสม
กบัเวลา และระยะทาง  
2. ก าหนดตารางเดินรถท่ีให้บริการระหว่างจุด 
ท่องเท่ียวให้ชดัเจน มีApplication สนบัสนุนเพื่อให้ 
นกัท่องเท่ียวสืบคน้เส้นทางและตารางเดินรถได ้ 
3. จัดตารางให้บริการรถโดยสารระหว่างอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาไปจนถึงแหล่งท่ีมีโรงแรม ท่ีพกั  

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy)  
1. ส่วนราชการจังหวดัสระแก้วมีช่วยบริหารการ
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารพ้ืนท่ีเช่น กรม ป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในการขออนุญาตใช้หรือ
ปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีอุทยาน หรือ
ท าความตกลงร่วมกนัระหว่าง หน่วยงานกบัจงัหวดั
สระแก้ว เ พ่ือการขออนุญาตพัฒนาพ้ืนท่ี  อยู่ ท่ี
อ  านาจของจงัหวดั 
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4. ใชม้อเตอร์ไซด์รับจา้งท่ีขึ้นทะเบียนจากชุมชนใน 
การให้บริการระยะทางส้ันๆ จะสร้างความคล่องตวั
ให้ นกัท่องเท่ียวโดยท่ีไม่ตอ้งรอรถนาน 

 

ผลการวิเคราะห์TOWS Matrix Analysis องคป์ระกอบท่ี 2 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 O T 

S กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy)  
1. การประชาสัมพันธ์และสร้างจุดขาย จากการท่ี   
อุทธยานแห่งชาติปางสีดาไดรั้บการประกาศให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ของยูเนสโก  (UNESCO) 
โดยผนวกกบัจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จะ 
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ 
2. การท่ีประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว ทัว่โลก ควรพฒันาการสร้างเอกลกัษณ์
ในดา้นต่างๆ ผนวกกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง อาหารท่ีมี
ความหลากหลายเช้ือชาติ การบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 
รวมทั้ง การนวดแผนไทยท่ีไดรั้บการการประกาศเป็น
มรดกทางวฒันธรรม ท่ีจบัตอ้งไมไ่ดจ้ากยเูนสโก 
(UNESCO)  
3. สร้างมาตรฐานของท่ีพกัและร้านอาหารให้เป็นท่ี
ยอมรับของ นกัท่องเท่ียว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดท่ีพกั
แบบโฮมสเตยโ์ดยชุมชนท่ี ไดม้าตรฐาน เพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวและ สร้างรายได้
ให้กบัชุมชนอีกดว้ย 

กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)  
1. เร่งรัดพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับส่ิง 
อ านวยความสะดวกของการมาท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ท่ียงัไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะการ
ส่ือสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น องักฤษและจีน
ยงัมีนอ้ย  
2. พฒันา website ให้มีความสมบูรณ์เก่ียวกบัขอ้มูล 
ข่าวสารต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเที่ยว ท่ีพกั 
ร้านอาหาร สถาพยาบาล เป็นตน้  
3. เพ่ิมจ านวนป้ายบอกทางตามสถานท่ีท่องเท่ียว
และเส้นทาง  
4. พฒันากฎระเบียบของทางราชการท่ีไม่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียว เช่น มีขั้นตอน
มาก มีการท างานซ ้าซอ้นหลายหน่วยงาน เป็นตน้ 

W กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ยงั ไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร เพื่อ
รองรับการขยายตวัของ นกัท่องเท่ียว เช่น การ
พฒันาเวป็ไซตใ์ห้มีขอ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้น สมบูรณ์ 
ซ่ึงควรมีทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ  

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy)  
1. เพ่ิมส่ือการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและนอกช่วงฤดู 
ท่องเท่ียวเพื่อส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาใช ้
บริการเพ่ิมขึ้น  
2. พฒันาระบบอ านวยความสะดวกให้มีการ
กระจาย ตวัมากขึ้น โดยภาครัฐมีบทบาทในการ
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2. เพ่ิมจ านวนศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยูค่่อนขา้ง
นอ้ย ซ่ึงจะพบในบางพ้ืนท่ีเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากขึ้น 
รวมทั้งช่วยแกปั้ญหาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้ง ความ
ช่วยเหลือในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดม้ากขึ้น  
3. ร้านอาหารฮาลาลตามสถานท่ีท่องเท่ียวมีค่อนขา้ง
นอ้ย ควรกระตุน้ให้มีการลงทนุเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ 
นกัท่องกลุ่มมุสลิมดว้ยในอนาคต เพื่อไม่เป็นการปิด
กั้นโอกาสจากนกัท่องเท่ียวในทุกกลุ่ม 

สร้างสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยั ในขณะเดียวกนักส่็งเสริมให้
ภาคเอกชน/ ชุมชน เขา้มาประกอบการในกิจกรรม
ต่างๆมากขึ้น เพื่อรองรับกบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ี
มากขึ้น 

 

ผลการวิเคราะห์TOWS matrix analysis องคป์ระกอบที่ 3 ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทศัน์ 

 O T 

S กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy)  
1. เพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการอุทยานแห่งชาติปาง
สีดา ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของ 
ชุมชน อยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน  
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี  
หลากหลาย เพื่อเกิดการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ และ
เกิดการอนุรักษ ์ 
3. สร้างคุณค่า มูลค่า ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา
เช่ือมโยง สู่การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม
และ การพฒันาจงัหวดัอยา่งสมดุล 

กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)  
1. พฒันาศกัยภาพบุคลากร และเจา้หน้าท่ีในแหล่ง 
ท่อง เ ท่ี ยวอุทยานแห่งชา ติปาง สีดา  โดยใช้
กระบวนการมีส่วน ร่วมกบัทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
และชุมชน  

W กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข(WO Strategy)  
1.ปรับภูมิทศัน์แหล่งท่องเท่ียวบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง
สะดวก 
2.พฒันาภูมิทศัน์รอบๆ พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
โดยค านึงถึงรูปลกัษณ์และสถาปัตยกรรมดั้งเดิม จดั 
ระเบียบการใช้พ้ืนท่ีเป็นโซนท่ีเหมาะสม การดูแล 
ความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ โดยให้ชุมชน 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) 
1. สร้างจิตส านึกเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
อีกทั้ ง  ต้องให้ ชุมชนมีส่วนร่วมและให้ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนการมีความรู้ความ
เขา้ใจ การตระหนกัถึง ความส าคญัต่อทรัพยากรท่ี
ได้ถือครอง อนัจะส่งผลให้ เกิดการอนุรักษ์อย่าง
ย ัง่ยืนในท่ีสุด 



 O T 
ทอ้งท่ีรับรู้เขา้ใจท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั 
โดยรวมในระยะยาว 

 

ผลการวิเคราะห์TOWS Matrix Analysis องคป์ระกอบที่ 4 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 O T 

S กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy)  
1.จัดโครงการอนุรักษ์และคัดแยกขยะในพ้ืนท่ี
อย่างต่อเน่ือง และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็น ระยะๆ  
2. จดัโครงการเก็บขยะก่อนเขา้ฤดู ท่องเท่ียวเป็น
ประจ าต่อเน่ืองทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)  
1.พฒันาศักยภาพบุคลากร และเจ้าหน้าท่ีในแหล่ง 
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยเจา้หน้าท่ีตอ้ง
เข้าใจหลัก ในการจัดการบริหารส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ป้องกันมลภาวะในทุกรูปแบบอนัอาจจะเกิดขึ้นใน
แหล่งท่องเท่ียวได ้ 
2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
สระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
ควรหามาตรการต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาใน ระยะ
ส้ันและ ระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วม 

W กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
1.เพ่ิมศกัยภาพผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มในจัง
วดั และมอบหมายหน้าท่ีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
กับผูท่ี้ เก่ียวข้องให้ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองใน
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2.มีหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง เข้ามาประเ มินถึง 
ความเต็มใจท่ีจะจ่าย (willingness to pay) ของ
นกัท่องเท่ียว เพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมในการเขา้
อุทยานแห่งชาติปางสีดา อย่างเหมาะสม เพราะ
ค่าธรรมเนียม น้ีสามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการด้าน  ส่ิงแวดล้อมเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
อยา่งย ัง่ยืน 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy)  
1.บริหารจดัการจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ให้เหมาะสมท่ีสามารถ
บริหารจดัการได ้ 
2.เก็บจ านวนสถิตินักท่องเท่ียวเข้าออกในแหล่ง  
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อน ามา
ประเมิน และบริหารจดัการการรองรับนกัท่องเที่ยวท่ี
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

 



5. อภิปราย และสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 1) การขนส่ง มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ การเดินทางจากจุดเร่ิมตน้เขา้แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา การ
เดินทางภายในแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา และการเดินทางออกจากแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทาง โดยรถจกัรยานยนต ์รถยนต์ส่วนตวั หรือรถประจ าทาง โดยให้บริการในเส้นทางตาม
ทางหลวงหมายเลข 3462 สายสระแกว้ – บา้นคลองน ้าเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวยงัสามารถเดินทางโดยรถไฟสายตะวนัออก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถึงสถานีรถไฟสระแกว้ แลว้นัง่รถ
โดยสารประจ าทางจากอ าเภอสระแกว้ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา เม่ือเดินทางถึงพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดาแลว้ การ
เดินทางภายในพ้ืนท่ีโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั หรือรถจกัรยานยนต ์นกัท่องเท่ียวสามารถวางแผนการเดินทางไดง้่าย และสามารถไป
เที่ยวไดห้ลายจุด การให้บริการรถโดยสารท่ีเป็นระบบซ่ึงตอ้งพฒันาต่อไป  
 2) ส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อยต่างๆ พบว่า การให้บริการท่ีพกั ยงัมีจ านวนน้อย และมี
บริการท่ีพกั ในการให้พ้ืนท่ีนกัท่องเท่ียวไดต้ั้งพกัแรมแคมป์ป้ิง ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสะดวกในการเลือกท่ีพกัท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการของตนเอง ดา้นร้านอาหารมีความสะอาด และถูกสุขลกัษณะในการให้บริการ แต่อาจจะยงัไม่เพียงพอ และมีให้
เลือกใช้บริการไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้มีระบบนิเวศหลากหลาย จุดบริการร้านคา้อาหาร จึงมีพ้ืนท่ีจ ากดัในการ
ให้บริการ ดา้นระบบ WIFI และสัญญาณโทรศพัท ์มีการให้บริการในระดบัที่ดี รวมถึงการบริการนกัท่องเที่ยวของอุทยานมีการ
ให้บริการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น บริการพาชมผีเส้ือ มีทั้งจุดท่ีเจา้หน้าท่ีพาชม และจุดท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมเองได ้และ
การให้นกัท่องเท่ียวใช้พ้ืนท่ีอุทยานในการพกัแรม ในรูปแบบการแคมป์ป้ิง โดยอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการปฏิบติัตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าท่ี  ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว (Information center) มีให้บริการข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา แต่ยงัมีไม่ทั่วถึง และส่วนมากเป็นภาษาไทย ท าให้
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติขาดข้อมูลท่ีส าคญัและถูกต้อง และยงัไม่มีการให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวแบบ QR code  ด้านการ
ให้บริการแพทยฉุ์กเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ จะมีหน่วยบริการแพทยฉุ์กเฉิน 1669 ให้บริการ แต่หากเป็นท่ีตั้งของสถานพยาบาลท่ี
ให้บริการจะอยูห่่างจากพ้ืนท่ีอุทยานพอสมควร 

  3) ทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิทศัน์ พบว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีทรัพยากรทางระบบนิเวศ และภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม สมบูรณ์ครบทุกดา้น มีการจดัการท่ีดีพอสมควร แต่แหล่งท่องเท่ียวบางจุดตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีอนุรักษสั์ตวป่์าและพนัธ์ุ
พืช เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท าไดไ้ม่สะดวกนกั ตอ้งมีการประสานหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีให้
อนุญาต ด าเนินการจึงจะปรับปรุงได ้อาจะเกิดความล่าชา้หรือขาดการปรับปรุงไปบา้ง อาทิ ในเร่ืองไฟส่องสว่าง ป้ายบอก ทาง
สะพานขา้มล าธาร ปรับปรุงถนนเขา้ไปยงัแหล่งท่องเที่ยว เป็นตน้ กรมทางหลวงชนบทที่ มีหนา้ท่ีปรับปรุงส่ิงเหล่าน้ี แต่อาจติด
ประเด็นของกฏหมาย และระเบียบของหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ี ท าให้การปรับปรุงภูมิทศัน์ท าไดไ้ม่สะดวกนกั  

 4) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ จุดทิ้งขยะ การจดัการขยะ การจดัการน ้า และการมีมาตรการลด
มลพิษ พบว่า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา นั้นไม่มีปัญหาในเร่ืองของ การจดัการมลพิษทางอากาศ รวมถึงเร่ืองการจดัการ
ขยะ บนพ้ืนท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว ส่วนการจดัการน ้ าท่ีมีสาเหตุมาจาก อุทกภยันั้น เป็นปัญหาทางธรรมชาติท่ีจดัการได้
ยาก แต่สามารถป้องกนั เร่ืองความปลอดภยัได ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูดู่แลอุทยานมีการจดัารป้องกนัท่ีดี และครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 



6. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา การจดัการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยดีเน่ืองจากผูวิ้จยัไดรั้บความกรุณาจาก อาจารยพ์ณณกร ทองล้ิม อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา เสนอแนะ และ
แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้ผิดพลาด หรือบกพร่องท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอด เพ่ือให้ผลงานวิจยัสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนกัท่องเท่ียวในการท าแบบส ารวจ และผูป้ระกอบการ 
รวมถึงเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลอุทยานแห่งชาติปางสีดาท่ีสนบัสนุนขอ้มูล ท าให้งานวิจยัส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวทุ้กประการ 
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http://park.dnp.go.th/guidebook/B03_013%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88%2051%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%
E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A
B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%
B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8
%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E
0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%
E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf 

ส านกัอุทยานแห่งชาติ. แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564. สืบคน้ 30 สิงหาคม 2564, จาก 
http://park.dnp.go.th/file/masterplan60-64.pdf 

ปิยวรรณ คงประเสริฐ. (2551). การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ท่ีเกาะพะ
งนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. สืบคน้ 30 สิงหาคม 2564, จาก  

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Eco_Pla_Man/Piyawan_K.pdf 

รายงานการวิจยัอุทยานแห่งชาติ ปีท่ี 15 ฉบบัที่ 17.(2560). โครงการส ารวจความพึงพอใจของนกัทอ่งเท่ียว ส่ิงอ านวยความ
สะดวก โปรแกรมส่ือความหมาย อุทยานแห่งชาติปางสีดา. สืบคน้ 30 สิงหาคม 2564, จาก 
http://park.dnp.go.th/dnp/researchnprc/nprc31517.pdf 
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http://park.dnp.go.th/guidebook/B03_013%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2051%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
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