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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
เกาะสีชัง จงัหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งฯได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและ
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีจ านวน 412 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้วิธีการเลือกลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย และ สถิติเชิงอ้างอิง ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี การศึกษาประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวฯ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสะดวก 
รองลงมาเป็นด้านความรวดเร็ว ด้านความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกาะสีชัง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนบุคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งฯ ที่แตกต่างกัน     
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง แตกต่างกัน 
 

Abstract 
     This objective of this research was to study the personal factors and efficiency of 
transportation system for tourism in Koh Sichang Chonburi Province. The research samples 
contained the person who related in transportation for the tourism in Koh Sichang, Chonburi which 
were tourists, tourism transport entrepreneurs and government departments totaling 412 samples. 
The data was collected using questionnaires and convenience sampling methodology.                       
After collecting data, those were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics.                    
The result of the research has shown that tourists are mostly female age between 25-40 years.              
The tabulation of the mean scores shows the moderate agreement. Also, it is found that sample 
group whose gender and age are different will have no different. Person who related in 
transportation for the tourism are different will have different attitudes toward the Efficiency of 
Transportation System for Tourism in Koh Sichang Chonburi Province  
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
      ระบบการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว            
(พิมพร ตรีสอนและคณะ,2550) และยังเป็นส่วนท่ีจะช่วยสร้างความประทับใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ทั้งนี้ 
นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางเพื่อไปสู่สถานท่ีท่องเที่ยว เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึก ไปสถานที่พักแรม ซึ่งจะต้อง
อาศัยรูปแบบการคมนาคมขนส่งในหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง เรือโดยสาร
ข้ามฟาก รถเช่า รถรับจ้างประจ าทางในสถานที่ท่องเที่ยว รถแท็กซี่  สามล้อเครื่อง รถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์รับจ้างและ
อื่นๆเป็นต้น รูปแบบที่หลายหลากในการเดินทางมีเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการตามความพึงพอใจและความ
ต้องการ  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าระบบการคมนาคมขนส่งจึงเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมด้วย  
     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องระบบการขนส่ง นอกจากจะมีการระบบการขนส่งที่มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมี
ระบบการขนส่งท่ีให้บริการภายในท้องถิ่นหรือภายในสถานท่ีท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ซึ่งระบบการขนส่งใน
พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีผลต่อความนิยมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริการขนส่งในสถานที่
ท่องเที่ยว จะต้องมีเส้นทางที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
บริการของพนักงานขนส่งที่ให้บริการ ตารางการเดินรถท่ีเหมาะสม รวมไปถึงอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม 
แนวคิดการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวสิ่งที่ส าคัญอีกประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญนั่นคือความ
ปลอดภัยตั้งแต่ยานพาหนะที่ใช้ การบริการและลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการที่ควรมีความสุภาพและเป็นกันเองต่อ
นักท่องเที่ยว (ขนิษฐา สุริยะและคณะ,2550; พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภและคณะ,2548) ทั้งนี้ความปลอดภัยในท่ีนี้รวม
ไปถึงการที่ผู้ให้บริการขนส่งควรจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง มีอุปกรณ์ชูชีพอย่างเพียงพอ 
      ตัววัดประสิทธิภาพการขนส่งในมุมมองด้านโลจสิตกิส์นั้นมีการนิยามการวัดประสิทธิภาพที่หลายหลายขึ้นอยู่
กับแต่ละองค์กรในเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขึ้นกับแต่ละองค์กรจะเลือกใช้ ในองค์กรที่ให้ความสนใจการวัดแบบเข้มข้น 
จะดูในเรื่องตัวเลขการทางเงิน การบัญชี  องค์กรที่วัดความสนใจแบบธรรมดา จะวัดในด้านการให้บริกา รแก่ลูกค้า 
ความพึงพอใจในภาพรวมของลูกค้า (Chow et al., 1994)  ตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการบริการลูกค้า ได้แก่ ความสะดวก  
ความรวดเร็ว  ความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ  ความปลอดภัย  และความประหยัดด้านราคาค่าขนส่ง              
(พิมพร ตรีสอนและคณะ, 2550; ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2537; Keebler et al., 1999; Kunadhamraks and 
Hanaoka, 2008)          
     จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี  โดยผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงระบบการคมนาคมขนส่งตั้งแต่จากพื้นแผ่นดิน จนถึงตัวเกาะและระบบการ
ขนส่งภายในเกาะสีชังว่ามีประสิทธิภาพในด้านต่างๆของระบบการขนส่งในมุมมองของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นลูกค้าหลักในอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการขนส่งเพื่อการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทาง
สรุปให้กับผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งเพื่อเป็นตัวดึงดูดและสร้างความ
พึงพอใจกับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสีชังและกลับมาเที่ยวซ้ าในโอกาสต่อไป 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
      1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
       1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 
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2. วิธีการศึกษา 
    2.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
         2.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นกลุ่มคนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะ
สีชังและเดินทางมายังเกาะสีชัง โดยอาศัยจ านวนประชากรจากสถิติผู้เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปี พ.ศ.2552 จ านวน 306,817 คน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเกาะสีชังผู้ให้สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2553) 
      2.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของการก าหนด
ตัวอย่างส าเร็จรูปของ Yamane (1973)สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience) รวมกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 412 ตัวอย่าง 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามโดยในแบบสอบถามเป็นค าถามเป็นลักษณะของ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert's Scale)  
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามจ านวน 412 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนจากลุ่มตัวอย่าง คิดเป็น 
100% โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวม 6 เดือน เพื่อให้
ตรงกับกับฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลของการท่องเที่ยว 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
การวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
นอกจากนี้ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t-test และ F-Ratio ส าหรับหลาย
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติหรือไม่ 
      
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
     3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวเกาะสชัีง จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 412 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คิดเป็นร้อยละ 53.64 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี มีจ านวน 257 คิดเป็นร้อยละ 62.38และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมขนส่งฯ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว มีจ านวน 400 คิดเป็นร้อยละ 97.09  
     3.2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 412 ตัวอย่าง พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยวเกาะสีชังในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.08 อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 

ประสิทธภิาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 
 

SD 
ระดับความคิดเห็นของ

ประสิทธภิาพ 
ล าดับที ่

1. ด้านความสะดวก 3.17 0.67 ปานกลาง 1 
2. ด้านความรวดเร็ว 3.13 0.63 ปานกลาง 2 
3. ด้านความพร้อมเพยีงพอต่อการให้บริการ 3.10 0.62 ปานกลาง 3 
4. ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 2.96 0.60 ปานกลาง 5 
5. ด้านความประหยัดคุ้มค่าของการบริการขนส่ง 3.07 0.56 ปานกลาง 4 

รวม 3.08 0.44 ปานกลาง  
 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรีในทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องพิสมัย ประชานันท์และคณะ (2550) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว
ต้องการท่องเที่ยวในสถานท่ีที่สะอาด ปลอดภัยและการจัดการที่ดี มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยว มีจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวควรทราบ สอดคล้องกับพิมพร ตรีสอนและคณะ (2550) 
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกของจังหวัดเชียงราย โดยประสิทธิภาพของระบบขนส่งที่น ามาวัดนั้น 
ได้แก่ ความสะดวก ความรวดเร็วในการบริการ ความเพียงพอของการให้บริการ ความปลอดภัย ความประหยัด ความ
ยุติธรรมในการให้บริการ สถานีให้บริการ ในด้านการวัดความพึงพอใจนั้น ผู้วิจัยได้วัดองค์ประกอบในด้านกายภาพ
ความสามารถในการให้บริการ ความพร้อมและความยินดีในการให้บริการความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์น่าเช่ือถือ 
ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ สอดคล้องกับชวัลนุช วรคชิน (2545) คือ ปัจจัยด้านราคาในการบริการและราคาของสิ่ง
อ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถานท่ีมีความปลอดภัย สะอาดและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ความมีคุณภาพด้าน
การบริการ พนักงานมีความสามารถในการบริการที่รวดเร็วสุภาพ มีน้ าใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกความมีคุณภาพ
ด้านการบริการพนักงานมีความสามารถในการให้บรกิารที่รวดเรว็สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเสนอบริการที่ดี
แก่ลูกค้าและปัจจัยด้านการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เครือข่ายการขนส่งยานพาหนะ ตามล าดับ 
     3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  ผลการ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -1.35, p = .178) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายมีความ
คิดเห็นพอๆกัน    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกาะ สีชัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 1.580, p = .207)  

     ผลจากการเปรียบเทียบค่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศและอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิมพร ตรีสอนและคณะ (2550) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกของจังหวัดเชียงราย    
มีข้อค้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความต้องการระบบ
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ที่มกีลุ่มต่างกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.555, p = 
.029) ดังผลแสดงในตารางที่ 2 

 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่ งเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

ความคิดเห็นที่มตี่อประสิทธภิาพของระบบการขนส่ง 
เพื่อการท่องเที่ยวเกาะสชีัง จังหวดัชลบุร ี

N 
 

SD F P-value 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง 

นักท่องเที่ยว 82 3.07 .439 3.555 .029* 

ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการทอ่งเที่ยว 257 3.45 .445   
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 73 3.16 .806   

 รวม 412 3.08 .444   
* p < .05 
 

    3.4 เมื่อพิจารณาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า เมื่อคิดค่าสัมบูรณ์แล้วคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการ ส่วนคู่อ่ืนๆ ท่ีเหลือพบว่าไม่แตกต่าง ดังผลแสดง
ในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกาะสีชัง 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่งฯ ผู้ปฏิบตัิงานหน่วยงานราชการฯ 

3.07 3.45 3.16 

นักท่องเที่ยว 3.07  .374* .088 
ผู้ประกอบการขนส่งฯ 3.45   .286 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการฯ 3.16    
* p < .05 
 

4. สรุป 
     ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการขนส่ง โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการฯ ต้องจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
ส่วนบุคคลบริเวณเกาะลอยและเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
การเดินทาง ส่วนด้านความประหยัดคุ้มค่าของการบริการขนส่งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการควรก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารที่ชัดเจนและแน่นอนของราคายานพาหนะทุกประเภทที่ใช้เดินทางฯ และพัฒนาคุณภาพบริการทั้งอุปกรณ์
บริการและพนักงานท่ีให้บริการให้มีคุณภาพและจากข้อค้นพบของการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทั้งกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมรูปแบบของการขนส่งเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ด้านความสะดวกในการจองใช้บริการ ผู้ดูแลหรือผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ
สีชังต้องจัดเว็บไซด์ เพื่อแนะน ากิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกในการติดต่อ รวมถึงการจัดท าระบบการจอง
เที่ยวเรือ การจองรถโดยสารหรือยานพาหนะที่ใช้ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะสีชังนักท่องเที่ยว
สามารถใช้บริการรถที่จองไว้ได้ในทันที พร้อมทั้ง นักท่องเที่ยวสามารถท าธุรกรรมทางการเงิน การช าระค่าใช้จ่ายการ
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จองเรือหรือยานพาหนะหรือค่าใช้จ่ายทุกๆ รายการผ่านระบบหรือเปิดช่องทางการช าระค่าใช้จ่ายทางการตัดโอนบัญชี
ธนาคาร เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว ด้านข้อมูลอัตราค่าโดยสาร หน่วยงานภาครัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังควรก าหนดอัตราค่าโดยสารหรือยานพาหนะที่วิ่งบนเกาะสีชังอย่างชัดเจนและควรประกาศอย่าง
เป็นทางการเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อลดการตอบโต้ระหว่างผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว     
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
     บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ และขอขอบคุณ คุณณัฏฐพัชร มณีโรจน์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บแบบสอบถามและให้ค าปรึกษาในการประมวลผลการวิจัย 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
ขนิษฐา สุริยะ, พรทิพย์ รอดพ้น, และ ศิรินธร เอี๊ยบศิริเมธี.2550. ระบบขนส่งสาธารณะและสาธารณูปโภคขั้น
 พ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตอีสานใต้. ชุดโครงการวิจัยธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการจัดการ 
 ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนกลุ่มจังหวัดอีสานใต้, วิทยาลัยนครราชสีมา. 
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