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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ ง การจัดการโลจิสติกสการทองเทีย่ วทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วในจังหวัด
นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอโลจิสติกสการทองเที่ยว และ
วิเคราะหอทิ ธิพลของโลจิสติกสการทองเทีย่ วทีม่ ตี อ ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว โดยรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม จากนักทองเทีย่ วทีม่ าทองเทีย่ วจํานวน 400 ตัวอยาง เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา โดย
การหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปน
อิสระกัน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation
Coefﬁcient)ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก และ
มีความพึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในภาพรวมอยูระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
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รายดาน พบวา ภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.85 รองลงมาคือภาพรวม
ดานการไหลของสารสนเทศมีคา เฉลีย่ เทากับ 3.83 โดยมีภาพรวมดานการไหลทางกายภาพ มีคา เฉลีย่ ตํา่ สุด
คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนผลการวิเคราะหคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย
พบวาความสัมพันธระหวางการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวรายดาน ไดแก ดานการไหลทางกายภาพ
ดานการไหลของสารสนเทศและดานสิ่งอํานวยความสะดวก และระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ 0.383, 0.711 และ 0.720 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ABSTRACT
Research topic is Tourism Logistics Management Affecting Tourist Satisfaction in
Nakhon Nayok Province. The objectives are to study the level of satisfaction of tourists
towards Tourism Logistics and analyze the inﬂuence of Tourism Logistics affecting Tourist
Satisfaction by collecting data with questionnaires from 400 tourists. The tools used to
collect data in this research are questionnaires and interviews after that analyzed by
descriptive analysis method by ﬁnding the percentage, mean, and standard deviation
and the correlation of two independent variables by using the Pearson Product moment
correlation Coefﬁcient. The results of the research were as follows: Tourists were satisﬁed
with tourism in Nakhon Nayok Province and the overall of satisfaction of tourism logistics
components was at a high level. When considering each aspect, it was found that the
overall of the facilities had the highest average of 3.85, followed by the overall information
ﬂow with the mean of 3.83. While the overall of the physical ﬂow was the lowest mean
average is 3.50. The analysis of Pearson’s correlation coefﬁcient statistical analysis, the
results of the study found that the relationship between each aspect of tourism logistics
management was the physical ﬂow, Information ﬂow and facilities and satisfaction level
of tourists. There was a statistically signiﬁcant correlation with the tourist satisfaction level
of 0.05 with correlation coefﬁcients(r) of 0.383, 0.711 and 0.720, respectively.
Keywords: Tourism Logistics Management, Tourist Satisfaction
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การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ทีส่ ามารถสรางรายได
ใหกบั ประเทศในลําดับตน ๆ (Economics Tourism
and Sports Division, 2019) กอใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจหลายประการ ทามกลางเศรษฐกิจโลก
ที่ซบเซา ภาคการทองเที่ยวถือเปนภาคเดียวที่ยังมี
แนวโนมดีขนึ้ ตอเนือ่ ง จํานวนนักทองเทีย่ วในชวงป
พ.ศ. 2556-2559 มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของนักทองเทีย่ ว
ตางชาติเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 9.88 ตอป สําหรับ
ป พ.ศ. 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วในประเทศไทยรวมทั้ ง สิ้ น
32,558,303 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.66 เมื่อเทียบกับ
ป พ.ศ. 2558 สําหรับจํานวนชาวไทยทองเที่ยว
ภายในประเทศในชวงป พ.ศ. 2556-2559 เติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ในอัตรารอยละ 5.79 ตอป สําหรับ
ชวงครึง่ ปแรกของป พ.ศ. 2560 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้
58 ลานคน กอใหเกิดการขยายตัวรอยละ 5.28
จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตามลําดับ
ซึ่ ง เป น การเติ บ โตทั้ ง ในเมื อ งหลั ก และเมื อ งรอง
โดยกระทรวงการทองเที่ยวยังคงใหความสําคัญ
ตอทุกกลุม เชน การสงเสริมการทองเทีย่ วใน 12 เมือง
ตองหาม...พลาด, 12 เมือง ตองหาม...พลาด พลัส
รวมถึงการทองเทีย่ วในระดับชุมชนตาง ๆ เพือ่ กระจาย
ประโยชนจากการทองเที่ยวอยางทั่วถึง (Ministry
of Tourism & Sports, 2016)
จังหวัดนครนายก เปนจังหวัดที่มีความ
เงียบสงบอยูใกลกรุงเทพมหานคร และเปนจังหวัด
ที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง ทั้งแหลง
ทองเทีย่ วดานประวัตศิ าสตร ธรรมชาติ การผจญภัย
และแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร เชน อุทยานแหงชาติ

เขาใหญ (บางสวนของอุทยานแหงชาติเขาใหญ
อยูในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก) นํ้าตกสาริกา
นํา้ ตกวังตะไคร เขือ่ นขุนดานปราการชล เมืองโบราณ
ดงละคร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (เปดให
นักทองเที่ยวไดรวมกิจกรรมที่ทาทาย เชน ยิงปน
ไตหนาผา โดดหอ ขี่จักรยานชมรอบบริเวณ ฯลฯ)
ศูนยไมดอกไมประดับคลอง 15 และแหลงทองเทีย่ ว
ชุ ม ชนไทยพวน เป น ต น (การท อ งเที่ ย วแห ง
ประเทศไทย, 2560) จึ ง ทํ า ให มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
เดิ น ทางมาเที่ ย วยั ง จั ง หวั ด นครนายกป ล ะกว า
2 ลานคน โดยในป พ.ศ. 2558 มีนักทองเที่ยว
มาเยือนจังหวัดนครนายกจํานวน 2.59 ลานคน
เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2557 รอยละ 7.46 ซึง่ ในชวง 4 ป
ที่ผานมา (ป พ.ศ. 2555 – 2558) มีนักทองเที่ยว
มาเยือนนครนายกเพิ่มขึ้นทุกป คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 5.12 ทําใหจงั หวัดนครนายกมีรายไดจากการ
ทองเทีย่ วในป พ.ศ. 2558 เปนเงิน 5,763.45 ลานบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 16.16 และ
มีรายไดเพิม่ สูงขึน้ ทุกป ตัง้ แตป พ.ศ. 2556 – 2558
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.94 นักทองเที่ยวสวนใหญ
เดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วยั ง จั ง หวั ด นครนายกเป น
ครั้งแรกถึงรอยละ 99.80 และเปนการเดินทาง
ทองเที่ยวหลายจังหวัดในการเดินทางครั้งนั้นถึง
รอยละ 92.50 (Nakhon Nayok Provincial
Ofﬁce of Tourism and Sports, 2016)
ปจจุบัน จังหวัดนครนายกประสบปญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรมตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของ
มนุษย ประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทําลายแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศิ ล ปกรรม ขาดการบู ร ณาการการจั ด การของ
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หนวยงานในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และการ
คมนาคมบนเสนทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิตนครนายก) มีความแออัดหนาแนนของปริมาณ
รถยนต จึงทําใหนักทองเที่ยวไมไดรับความสะดวก
ในการเขามาทองเทีย่ วในจังหวัดนครนายก ทางจังหวัด
จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนา
จังหวัด ป พ.ศ. 25561 -2564 ประเด็นที่ 2 พัฒนา
เส น ทางท อ งเที่ ย ว แหล ง ท อ งเที่ ย ว สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการ
การทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ และ
ในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเกาก็ไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวในประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1 “พัฒนาแหลงทองเทีย่ ว สิง่ อํานวยความสะดวก
สินคา และบริการใหไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ส ง เสริ ม ให เ ป น แหล ง ผลิ ต อาหารปลอดภั ย และ
ศูนยสุขภาพแบบองครวม” (สํานักงานสถิติจังหวัด
นครนายก, 2560) จังหวัดนครนายกจึงไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและปจจัยโครงสรางพื้นฐานและ
การใหบริการดานการทองเที่ยว ซึ่งถือวาเปนแรง
ผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก
โดยปจจุบันนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัด
นครนายกไมไดจาํ กัดอยูแ ตเดินทางทองเทีย่ วนํา้ ตก
เทานั้น แตตองการการเดินทางที่คุมคากับเงินและ
เวลาที่เสียไป
มิ่งสรรพและคณะ (Khaosa-at et al.,
2008) กลาววา การทองเที่ยวที่ดีมีคุณภาพจึงตอง
มีการจัดการขั้นตอนตาง ๆ ในหวงโซอุปทานของ
การท อ งเที่ ย ว (Tourism Supply Chain)
ซึ่งการทองเที่ยวของประเทศไทยไมไดมีปญหา
เรือ่ งแหลงทองเทีย่ วหรือการใหบริการเพียงอยางเดียว
แตปญหาที่สําคัญกวา คือการจัดการโซอุปทาน
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ของการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain)
ซึ่งเปนการบูรณาการขั้นตอนตาง ๆ ใหสัมพันธกัน
ทั้งในดานตนทุน เวลา ขอมูลขาวสาร เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ เทิดชาย ชวยบํารุง
(Choibamroong, 2014) กลาวถึง ความเชื่อมโยง
ระหวางภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะผูประกอบการ
ทองเที่ยวที่อยูในหวงโซอุปทาน การทองเที่ยว
ควรมีการเรงสรางกระบวนการพัฒนาและจัดการ
เชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมตั้ ง แต ต  น นํ้ า ถึ ง ปลายนํ้ า
หรือปรับกระบวนทัศนการพัฒนาการทองเที่ยว
(Tourism Development Paradigm) เพือ่ รองรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจสร า งผลกระทบต อ การ
ทองเที่ยวตอไปในอนาคต
ดังนัน้ จังหวัดนครนายกควรมีการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยวของจังหวัด
เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น ทางด า นธุ ร กิ จ และเกิ ด
ความพึงพอใจสูงสุดกับนักทองเที่ยว และนําไปสู
การกลับมาเที่ยวซํ้า โดยปจจุบัน นักทองเที่ยว
ที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดนครนายกไมไดจํากัด
อยูแตเฉพาะการเดินทางเขามาพักผอนหยอนใจ
เทานั้น แตตองการบริการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
ดังนัน้ จึงตองมีการจัดการกระบวนการในโซอปุ ทาน
ของการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain)
โดยนําศาสตรของการจัดโลจิสติกสมาประยุกต
ทั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษา “การจัดการโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ในจังหวัดนครนายก” โดยศึกษาถึงความสําคัญ
ในดานการเคลื่อนยาย การไหลเวียน และความ
เชื่ อ มโยง ซึ่ ง จะส ง ผลเชิ ง บวกต อ อุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทยตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเทีย่ วทีม่ ตี อ การจัดการโลจิสติกสการทองเทีย่ ว
2. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของโลจิสติกส
การทองเทีย่ วทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว
ในจังหวัดนครนายก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน ที่เขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดนครนายก
2. ขอบเขตพื้นที่
ศึกษาเฉพาะเสนทางการทองเทีย่ วของ
จังหวัดนครนายก เชน นํา้ ตกวังตะไคร นํา้ ตกสาริกา
นํา้ ตกนางรอง แกงสามชัน้ เขือ่ นขุนดานปราการชล
อุทยานพระพิฆเนศ วัดพราหมณี ตลาดโรงเกลือ
เปนตน
3. ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาการจัดการโลจิสติกสการทองเทีย่ ว
มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว โดยศึกษา
การบริหารจัดการในรูปแบบใดเพือ่ ใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎี
การจัดการโลจิสติกสทางดานการทองเที่ยว ทฤษฎี
ด า นความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วและการวั ด
ระดับความพึงพอใจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
ของนักทองเที่ยว เปนตน
ทบทวนแนวคิด
แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพการจัดการ
โลจิสติกสทางดานการทองเที่ยว
การพิจารณาการจัดการโลจิสติกสทางดาน

การทองเทีย่ วหรือโลจิสติกสการทองเทีย่ ว เปนการ
บู ร ณาการแนวคิ ด ด า นการจั ดการโลจิ ส ติ ก ส กั บ
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวเขาดวยกัน ซึ่งในการ
พิ จารณารู ป แบบการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ท างด า น
การท อ งเที่ ย ว มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต  อ งทํ า
ความเขาใจถึงโซอปุ ทานของการทองเทีย่ ว เนือ่ งจาก
แนวคิดและรูปแบบการจัดการโลจิสติกสเปนการ
บริ ห ารจั ด การการไหลเวี ย นภายในโซ อุ ป ทาน
ซึ่ง มิ่งสรรพ ขาวสะอาด (Khaosa-at & Suriya,
2008) ได ส ร า งกรอบแนวคิ ด สํ า หรั บการศึ ก ษา
โลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว ประกอบดวย
1. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical
Flow) หมายถึง การเดินทางของนักทองเที่ยว
การขนสงนักทองเที่ยว การลําเลียงสัมภาระของ
นั ก ท อ งเที่ ย ว และความสะดวกสบายในการ
เดินทาง เปนตน
2. การเคลื่ อ นที่ ข องข อ มู ล ข า วสาร
(Information Flow) หมายถึ ง การให ข  อ มู ล
ขาวสารแกนักทองเที่ยว ปายบอกทาง ปายแนะนํา
สถานที่ คําแนะนําเรื่องขอควรปฏิบัติในสถานที่
และคําเตือนใหระวังภัย เปนตน
3. การเคลื่อนที่ดานการเงิน (Financial
Flow) หมายถึง การอํานวยความสะดวกในเรือ่ งของ
การจายชําระคาสินคาหรือบริการทองเที่ยว และ
การซื้อตั๋วเดินทางตาง ๆ
เมื่ อ นํ า แนวคิ ด ในเรื่ อ งของการจั ด การ
โลจิสติกสมาประยุกตใชในการจัดการโซอุปทาน
การทองเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน และพัฒนาเปนกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน โดยเริ่มตนตั้งแตการผสมผสานวัตถุดิบ
ดานการทองเที่ยวที่เปนเรื่องของ Destination
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Management ประกอบไปดวย Inter – Destination
และ Intra- Destination ส ว น Product
Supplier ประกอบด ว ย Travel Agencies,
Accommodations, Restaurants, Visitor
Attractions และ Local services โดยการผสาน
ดังกลาวจะถูกจัดการ โดยตัวบุคคลหรือองคกรก็ได
แลวผลิตออกมาเปนสินคาทองเทีย่ วเพือ่ ตอบสนอง
ตอนักทองเที่ยว ซึ่งกรอบแนวคิดดังกลาว เปนการ
จัดการการไหลเวียนทางดานกายภาพ ดานการเงิน
และด า นสารสนเทศ จากแหล ง กํ า เนิ ด ไปสู 
นั ก ท อ งเที่ ย วได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ที่ สุ ด
(Chaichan, 2012)
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คุณคาทีน่ กั ทองเทีย่ วไดรบั จากการจัดการ
โลจิสติกสทงั้ 3 ดาน ยอมมีผลตอความพึงพอใจและ
จงรักภักดีตอ แหลง/สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีแ่ ตกตางกัน
ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนการพัฒนาที่เพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทางด า นการ
ท อ งเที่ ย วและเป น แนวทางในการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกสดานการทองเที่ยว ใหตรงกับความตองการ
ของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วและการ
วัดระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ผลิตภัณฑ/บริการของการทองเที่ยว

ภาพที่ 1 แนวคิดในเรื่องการจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ที่มา: เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ, 2555

58

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

คือสิ่งที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ซึ่งประกอบไปดวย สินคา บริการ ประสบการณ
กิจกรรม บุคคล สถานที่ องคกรและสารสนเทศ
ในการสรางความพึงพอใจใหกบั นักทองเทีย่ ว ซึง่ เปน
สิ่งจําเปนตอความสําเร็จของผูประกอบการทองเที่ยว
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปนการประเมิน
ประสบการณทไี่ ดรบั จากการทองเทีย่ วสูงกวาความ
คาดหวังของตนเอง (Sukiman et al., 2013)
ความพึงพอใจเปนปจจัยทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําให
นักทองเที่ยวมีการตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัด
นครนายก โดย Kotler (2003) กลาววา ความพึงพอใจ
เปนระดับความรูสึกของบุคคล หรือลูกคา ซึ่งเปน
ผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจาก
ประสิทธิภาพสินคากับความคาดหวังของลูกคา
ซึ่งถาหากจะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการ
ขายของลูกคา วาจะเกิดระดับความพึงพอใจหรือ
ไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการนั้น โดยที่ถาผล
ที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวาความคาดหวัง
ของลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถา
ระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ ตรงกับ
ความคาดหวังของลูกคา ก็ทําใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจ และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ
สู ง กว า ความคาดหวั ง ที่ ลู ก ค า ตั้ ง ไว ก็ จ ะทํ า ให
ลูกคาเกิดความประทับใจ ซึ่งความแตกตางกัน
3 ระดั บ ของความพึ ง พอใจที่ ก ล า วมาจะส ง ผล
ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ ใช บ ริ ก ารซํ้ า ของลู ก ค า
และประชาสั มพั นธถึงสิ่งที่ดีและไมดีของสินคา
ตอบุคคลอื่น

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวถือเปน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญของผูเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวจะสงผลใหเกิดการแนะนําจาก
ปากตอปากใหผูอื่นมาเที่ยว ความจงรักภักดีตอ
สถานที่ทองเที่ยว การมาเที่ยวซํ้าหรือความตั้งใจ
จะมาเที่ยวซํ้า (Wang, 2004) ดังนั้นผูที่มีสวนได
ส วนเสี ย กั บอุ ตสาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ควรให
ความสํ า คั ญ กั บ การสร า งความพึ ง พอใจของ
นั ก ท อ งเที่ ย วในทุ ก ด า น ไม ว  า จะเป น เรื่ อ งของ
คุ ณ ภาพหรื อ บริ ก าร การเดิ น ทางมายั ง สถานที่
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกหรือสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การวัดระดับความพึงพอใจ
การวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ บริ ก าร
อาจจะกระทําไดหลายวิธดี งั ตอไปนี้ นปภา พิสสิฐมุกดา
(Phisitmukda, 2008: 29)
1. การใชแบบสอบถามซึ่งเปนวิธีที่นิยม
ใชมากอยางแพรหลาย
2. การสัมภาษณซึ่งเปนวิธีที่ตองอาศัย
เทคนิ ค และความชํ า นาญพิ เ ศษของผู  สั ม ภาษณ
ที่จะจูงใจใหผูตอบคําถามตอบตามขอเท็จจริง
3. การสังเกตเปนการสังเกตพฤติกรรม
การกอนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลัง
การรับบริการ จะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจ
ตอการใหบริการนั้น สามารถที่จะวัดไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับความสะดวก ความเหมาะสมตลอดจน
จุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวย จึงจะ
สงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพนาเชื่อถือ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การไหลเวียนทางดานกายภาพ
การไหลเวียนทางดานสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

การอํานวยความสะดวก
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Survey research) และการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
กลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ย ว
ในจั ง หวั ด นครนายก ใช วิ ธี ก ารการสุ  ม ตั ว อย า ง
โดยไม ใช ค วามน า จะเป น (Non-probability
Sampling) โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า ง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) รวมจํานวน
ตัวอยางทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจยั ครัง้ นี้ เปนแบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปของนักทองเทีย่ ว
โดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่อยู
อาชีพ และระดับรายไดปจจุบัน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ ว เชน จํานวนคนทีเ่ ดินทาง

มาทองเที่ยวดวย จํานวนครั้งที่เคยมาทองเที่ยว
ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยว พาหนะที่เดินทาง
คาใชจา ยในการทองเทีย่ ว เปนตน โดยแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และ
ปลายเปด (Open-ended)
ส ว นที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ
ของนั ก ท อ งเที่ ย ว ที่ มี ต  อ องค ป ระกอบของการ
จัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวและขอเสนอแนะ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบหาความเที่ยงตรง
โดยนําแบบสอบถามไปใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนํามา
ปรับปรุงแกไขใหไดแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณ
ผลที่ไดคือคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) = 0.90
ซึ่งถือวามีคาความตรงของเนื้อหาในแตละดาน
และครอบคลุมวัตถุประสงคเพราะคาดัชนีความ
สอดคลองมีคาตั้งแต 0.6 ขึ้นไป (Teesorn, 2008)
จากนั้ น นํ า แบบสอบถามที่ ผ  า นการแก ไขนํ า ไป
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ทดลองใช กั บ กลุ  ม ตัวอยางที่มีลัก ษณะใกลเ คียง
กับประชากรทีใ่ ชในการวิจยั จํานวน 30 คน (Try Out)
เพื่อทําการทดสอบหาความเชื่อมั่น (reliability)
ของเครื่ อ งมื อ โดยใช สู ต ร alpha coefﬁcient
ของ cronbrach โดยไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ
0.974 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ยอมรับไดทางสถิติ
ที่กําหนดใหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
มีคาตั้งแต 0.7 ขึ้นไป (Kaiwan & Pholprom,
2010) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้
1) ข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data)
ไดจากการออกสํารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ
เชิงลึก จากนักทองเที่ยว ในจังหวัดนครนายก
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ได จ ากการศึ ก ษาค น คว า จากเอกสาร วารสาร
งานวิจัยบทความที่เกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ง
จากเว็บไซตตาง ๆ
การวิเคราะหขอมูล
ผู  วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห ข  อ มู ล จาก
แบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ซึ่งมีลําดับขั้นการวิเคราะหดังนี้ คือ
1) การศึ ก ษานี้ ใช แ บบสอบถามเพื่ อ วั ด
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป น
ข อ คํ า ถามแบบมาตราส ว นประมาณค า แบบ
ลิเคิทสเกล (Likert Scale) ซึ่งมี ตัวเลือกตอบ
5 ระดับ นํามาหาคาเฉลีย่ เลขคณิต และคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน แลวนําเสนอขอมูลในรูปตาราง ประกอบ
ความเรียงเชิงพรรณนา โดยนําขอมูลคาเฉลีย่ เลขคณิต
มาแปลความหมาย โดยระดับคะแนน 5 หมายถึง

ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ และระดับคะแนน 1 หมายถึง
ความพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด ส ว นเกณฑ ก ารแปล
ความหมาย มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช
(Sukhothai Thammathirat Open University,
1999 : 100)
2) การหาค า ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปร
2 ตัวที่เปนอิสระกัน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson Product
moment correlation Coefﬁcient) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
โดยทั่วไปนิยมใชสัญลักษณ (r) แทนสัมประสิทธิ
สหสัมพันธของกลุม โดยคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
มีคา เขาใกล -1 หรือ +1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ
กันในระดับสูง แตหากมีคา เขาใกล 0 แสดงถึง การมี
ความสัมพันธกันในระดับนอยหรือไมมีเลย สําหรับ
การพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธโดยทั่วไป
อาจใชเกณฑ ดังนี้ (Salkind, 2000:208)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งมี 3 ตอน ไดแก ดาน
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ท อ งเที่ ย ว ด า นพฤติ ก รรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยว และดานความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว ผลของการวิจัยพบวา
ดานขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวที่เปนตัวอยางสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน / ลูกจาง มีอายุระหวาง 31-40 ป
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพโสด
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 20,001-30,000 บาท
และเปนคนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด า นพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วของ
นักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง
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มาทองเที่ยวมากกวา 3 ครั้ง โดยระยะเวลาที่ใช
ในการมาท อ งเที่ ย วอยู  ใ นช ว ง 7 -13 ชั่ ว โมง
โดยเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัวดวย
รถยนตสวนตัว อีกทั้งมีคาใชจายในการเดินทาง
ตอคนไมเกิน 2,000 บาท ซึ่งเหตุผลหลักที่เลือก
มาเที่ ย วก็ คื อ ความดึ ง ดู ด ของสถานที่ ท  อ งเที่ ย ว
เดินทางสะดวกและเพื่อนชักชวน
ด า นความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย ว
นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย ว
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ที่ จั ง หวั ด นครนายก และมี ค วามพึ ง พอใจต อ
องค ป ระกอบของโลจิ ส ติ ก ส ก ารท อ งเที่ ย ว
ในภาพรวมอยูร ะดับมาก โดยเมือ่ พิจารณารายดาน
พบวา ภาพรวมดานสิง่ อํานวยความสะดวกมีคา เฉลีย่
สู ง สุ ด เท า กั บ 3.85 รองลงมาคื อ ภาพรวมด า น
การไหลของสารสนเทศมี ค  า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.83
โดยมีภาพรวมดานการไหลทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50

ตารางที่ 1 แสดงค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ต  อ
องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในดานการไหลทางกายภาพ
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว

Mean

S.D.

แปลผล

สภาพของถนนเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย
การเขาถึงแหลงอาหารและเครื่องดื่ม
ความพรอมของบริษัททัวร/แพ็กเกจทัวร
การลงทะเบียนเขาพัก/เขาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ความเพียงพอของระบบคมนาคมขนสงโดยสาร
การเดินทางในกรณีฉุกเฉิน
ภาพรวมดานการไหลทางกายภาพ

3.74
3.52
3.48
3.43
3.26
3.55
3.50

0.84
1.00
0.96
0.93
0.96
0.90
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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โดยระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ด า นการไหลทางกายภาพโดยภาพรวมอยู  ใ น
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา สภาพของถนนเขาถึงแหลงทองเทีย่ ว
ไดงาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.74 รองลงมาคือ
การเดินทางในกรณีฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
และการเขาถึงแหลงอาหารและเครือ่ งดืม่ มีคา เฉลีย่
เท า กั บ 3.52 ตามลํ า ดั บ โดยมี ค วามเพี ย งพอ
ของระบบคมนาคมขนสงโดยสาร มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
คือมี คาเฉลี่ยเทากับ 3.26

สวนระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว
ดานการไหลของสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอมูลดานสถานทีท่ อ งเทีย่ ว มีคา เฉลีย่
สูงสุดเทากับ 4.06 รองลงมาคือ ขอมูลดานที่พัก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และขอมูลดานอาหารและ
เครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ โดยมี
ตูรับความคิดเห็น หรือแบบประเมินตามสถานที่
ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมี คาเฉลี่ยเทากับ
3.30

ตารางที่ 2 แสดงค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ต  อ
องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในดานการไหลของสารสนเทศ
คุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหล
ของสารสนเทศ

Mean

S.D.

แปลผล

ขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยว
ขอมูลดานอาหารและเครื่องดื่ม
ขอมูลดานที่พัก
ขอมูล ณ สํานักงานการทองเที่ยวนครนายก
ขอมูลการเดินทาง
มีตรู บั ความคิดเห็น หรือแบบประเมินตามสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ภาพรวมดานการไหลของสารสนเทศ

4.06
3.92
3.94
3.87
3.91
3.30
3.83

0.74
0.75
0.76
0.79
0.80
1.04
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบ
ของโลจิสติกสการทองเที่ยวในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
มีหอ งนํา้ -หองสุขา ทีส่ ะอาด/เพียงพอ/สะดวกตอการใชงาน
รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอ
มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชนไฟฟา นํ้าดื่ม/นํ้าใช โทรศัพท
สาธารณะ
ความสะดวกของชวงเวลาในการเขาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
มีจํานวนที่พักพอเพียง
รานขายของทีร่ ะลึก, รานขายสินคาพืน้ เมือง, รานสะดวกซือ้
มีโรงพยาบาล, คลินิกบริการดานสุขภาพ
มีปมนํ้ามัน, LPG, NGV พอเพียงและครอบคลุม
มี ตู ATM พอเพียงและครอบคลุม
ภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม
อยูใ น ระดับมาก มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.85 เมือ่ พิจารณา
รายขอ พบวา ความสะดวกของชวงเวลาในการ
เขาเยีย่ มชมสถานทีท่ อ งเทีย่ ว มีคา เฉลีย่ สูงสุดเทากับ
4.01 รองลงมาคือ มีจาํ นวนทีพ่ กั พอเพียง มีคา เฉลีย่

Mean

S.D.

แปลผล

3.85
3.54
3.94
3.90

0.75
0.93
0.70
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01
3.95
3.88
3.82
3.84
3.77
3.85

0.72
0.72
0.73
0.73
0.74
0.76
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เทากับ 3.95 และรานจําหนายอาหารและเครือ่ งดืม่
มีจาํ นวนเพียงพอ มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.94 ตามลําดับ
โดยมีหองนํ้า-หองสุขา ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวก
ตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมี คาเฉลี่ยเทากับ
3.54
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบ
ของโลจิสติกสการทองเที่ยวดานการกลับมาเที่ยวซํ้า/แบงปนประสบการณ
ดานการกลับมาเที่ยวซํ้า/แบงปนประสบการณ
ทานอยากกลับมาเที่ยวซํ้า
ทานจะแนะนํา/ชวน ใหคนอื่นมาเที่ยว
ความพึงพอใจโดยรวมของการทองเที่ยว ในจังหวัดนครนายก
ภาพรวมดานการกลับมาเที่ยวซํ้า/แบงปนประสบการณ
ด า นการกลั บ มาเที่ ย วซํ้ า /แบ ง ป น
ประสบการณ โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความ
พึ ง พอใจโดยรวมของการท อ งเที่ ย ว ในจั ง หวั ด
นครนายก มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.94 รองลงมา
คือ ทานจะแนะนํา/ชวน ใหคนอื่นมาเที่ยว มีคา
เฉลี่ยเทากับ 3.89 และทานอยากกลับมาเที่ยวซํ้า
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ตามลําดับ
อิ ท ธิ พ ลของการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส
การท อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยว
การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว ไดแก

Mean

S.D.

แปลผล

3.87
3.89
3.94
3.90

0.76
0.73
0.75
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

ด า นการไหลเวี ย นทางด า นกายภาพ ด า นการ
ไหลเวียนทางดานสารสนเทศและดานการอํานวย
ความสะดวก มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว ในจังหวัดนครนายก
โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ
ดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว
ที่เปนอิสระตอกัน สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพี ย ร สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefﬁcient) โดยใชระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ก็ตอเมื่อมีคา Sig นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส

คาความสัมพันธ (r)

คา Sig.

ระดับความสัมพันธ

ดานการไหลทางกายภาพ
ดานการไหลของสารสนเทศ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

0.383**
0.711**
0.720**

0.000
0.000
0.000

มีความสัมพันธในระดับคอนขางตํ่า
มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง

**Correlation is signiﬁcant at the 0.01 level (2-tailed).

ผลการวิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวาง
การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวรายดาน ไดแก
ดานการไหลทางกายภาพ ดานการไหลของสารสนเทศ
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก และระดับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวมีคา Sig. เทากับ 0.000
ทุกดาน ซึง่ นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวรายดาน ไดแก
ดานการไหลทางกายภาพ ดานการไหลของสารสนเทศ
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยมีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ(r) เทากับ 0.383, 0.711 และ 0.720
ตามลําดับ
โดยด า นการไหลทางกายภาพมี ค วาม
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวในระดับคอนขางตํ่า (r = 0.383)
หมายความวา การจัดการโลจิสติกสดานการไหล
ทางกายภาพเพิ่มขึ้น จะสงผลใหเกิดระดับความ
พึงพอใจของนักทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ในระดับคอนขางตํา่

ดานการไหลของสารสนเทศมีความสัมพันธ
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวในระดับคอนขางสูง (r = 0.711)
หมายความวา การจัดการโลจิสติกสดานการไหล
ของสารสนเทศเพิ่มขึ้น จะสงผลใหเกิดระดับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในระดับคอนขางสูง
ดานสิง่ อํานวยความสะดวกมีความสัมพันธ
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวในระดับคอนขางสูง (r = 0.720)
หมายความวา การจัดการโลจิสติกสดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพิ่มขึ้น จะสงผลใหเกิดระดับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในระดับคอนขางสูง
อภิปรายผล
จากมุ ม มองกลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย ว พบว า
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจที่จะกลับมาเที่ยวซํ้า/
แบงปนประสบการณมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Khamsri et al. (2016) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งพฤติกรรม
และแรงจูงใจในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบริเวณ
เขตพื้นที่คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
พบวา ปจจัยสําคัญที่สามารถสงผลใหนักทองเที่ยว
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

มีความตองการอยากกลับมาเที่ยวซํ้าอีกครั้งคือ
การสร า งความประทั บ ใจให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว
และสอดคล อ งกั บ Goossens, (2000) และ
Ramkissoon & Uysal (2011) ที่กลาวถึง การมี
ประสบการณจากการทองเที่ยวซึ่งในการเดินทาง
แตละครั้งของนักทองเที่ยวจะไดรับประสบการณ
ทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ จากองคประกอบพืน้ ฐาน สิง่ อํานวย
ความสะดวก ไดแก รานคาอาหาร ที่พักโรงแรม
และโครงสรางพื้นฐาน เชน สภาพถนน ระบบการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงภาพลักษณที่ดีของสถานที่นั้น
เปนตน ทําใหเกิดความพึงพอใจแลวแสดงออกมา
ด ว ยการกลั บ มาเที่ ย วซํ้ า และแนะนํ า ให ค นอื่ น
กลั บ มาเที่ ย ว ส ง ผลดี ทั้ ง ในการประชาสั ม พั น ธ
แหลงทองเที่ยว การสรางความเชื่อมั่นในชื่อเสียง
การใหขอ มูลและบอกตอกับบุคคลอืน่ ซึง่ สอดคลอง
กับแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก พ.ศ 2561 –
2565 (ฉบับทบทวน)
ในภาพรวมความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
อยูในระดับมาก และตอองคประกอบโลจิสติกส
การทองเที่ยวทั้งสามดาน ไดแก ดานการไหลทาง
กายภาพ นักทองเที่ยวพึงพอใจสภาพของถนน
เขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงายมากที่สุด เนื่องจาก
สภาพถนนมีการซอมแซมบูรณาการตลอดเวลา
แตความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอความเพียงพอ
ของระบบคมนาคมขนสงโดยสารมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด
ซึ่ ง จะต อ งปรั บ ปรุ ง ในส ว นนี้ อ ย า งเร ง ด ว นที่ สุ ด
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ
เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (Chaichan, 2012) ที่พบวา
นักทองเที่ยวอําเภอวังนํ้าเขียวพึงพอใจตอการไหล
ทางกายภาพน อ ยที่ สุ ด ส ว นด า นการไหลของ
สารสนเทศ นักทองเทีย่ วไดใหความสําคัญกับดานนี้

เปนอยางมากเชนกัน โดย สุวรรณชัย ฤทธิรักษ
และมานิตย ศทธสกุล (Ritthirak & Suttasakul,
2011) กลาววาการบริการขอมูลขาวสารการทองเทีย่ ว
เปนการใหบริการอํานวยความสะดวก เพือ่ นําเสนอ
ใหทราบเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดทางการทองเที่ยว
ทั้ ง ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละ
แหลงทองเที่ยวที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น เพื่อสราง
ความสนใจหรือความตองการทางการทองเที่ยว
โดยจากงานวิจยั นี้ พบวา นักทองเทีย่ วพึงพอใจมาก
ตอขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยว เพราะปจจุบันนี้
นักทองเทีย่ วสามารถคนหาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต
ไดโดยงาย สอดคลองกับผลการศึกษาของ วาสนา
จรู ญ ศรี โชติ กํ า จร และคณะ (2017) พบว า
นักทองเที่ยวพึงพอใจตอขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยว
มากที่สุด แตกลับมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ตอการมีตูรับความคิดเห็นหรือแบบประเมินตาม
สถานที่ ท  อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ การวิ จั ย พบว า
ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจมาก เรือ่ งความสะดวกของชวงเวลาในการ
เขาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว แตพึงพอใจเรื่อง
มี ห  อ งนํ้ า -ห อ งสุ ข าที่ ส ะอาด/เพี ย งพอ/สะดวก
ต อ การใช ง านมี ค  า เฉลี่ ย ตํ่ า ที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ
งานวิจัย สุภัสสรา ปญโญรัฐโรจน (Panyorattaroj,
2018) กล า วว า นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามพอใจต อ
หองสุขาที่สะอาดเพียงพอสะดวกตอการใชงาน
อยูในระดับพอใชเทานั้น
งานวิจยั นี้ พบวาองคประกอบดานการไหล
ทางกายภาพ ดานการไหลของสารสนเทศและดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย ว
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิศา มณีรัตนรุงโรจน
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และคณะ (Maneeratrungrot et al, 2018)
กลาววา โลจิสติกสการทองเที่ยวมีอิทธิพลทางบวก
ตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยว วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการจัดการ
โลจิสติกสการทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก ดังนี้
1. ระบบขนสงการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
ควรมีการพัฒนาเสนทางการเดินรถ การตัดทางใหม
ขยายพื้นที่ผิวจราจร เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถ
เขามาในแหลงทองเทีย่ วไดงา ย สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มปายบอกทาง
สัญลักษณ แผนที่ที่เชื่อมเสนทางการทองเที่ยว
เขาไวดว ยกัน มีจดุ บริการการเดินรถโดยสารสาธารณะ
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในตัวเมืองและแหลงทองเทีย่ ว มีการ
เพิ่มจํานวนรอบรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักทองเทีย่ ว โดยในสวนของคนในชุมชน
และผูป ระกอบการโรงแรม รีสอรท รานอาหารหรือ
รานกาแฟ ในจังหวัดนครนายก สามารถรวมกลุม กัน
จัดตั้งศูนยใหบริการการเดินรถใหแกนักทองเที่ยว
ในพื้นที่ที่รถโดยสารสาธารณะเขาไมถึง หรือมีรอบ
การวิ่งที่นอย โดยวิ่งรับสงตั้งแตสถานีขนสง สถานี
รถไฟ รานอาหาร ที่พัก โรงพยาบาล หางราน
แหลงทองเที่ยว หรือตามที่นักทองเที่ยวตองการ
ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยวและเปนการสรางรายไดใหกับ
ทางชุมชนและผูประกอบการอีกทาง
2. ระบบเทคโนโลยี ควรใชเทคโนโลยี
สื่ อ สารกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วให ม ากและหลากหลาย
ที่สุด เนื่องจากปจจุบันนี้พฤติกรรมนักทองเที่ยว
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มักคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยว วิธีการเดินทาง
แหลงที่พัก อาหาร โปรโมชันของโรงแรม จาก
สมารทโฟน ประกอบกับตนทุนการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ในรูปแบบออนไลนไมสูงมากนัก
โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เชน เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร
ยูทบู และ อินสตาแกรม เปนตน ทีส่ ามารถใหขอ มูล
และเป น การโฆษณาแหล ง ท อ งเที่ ย วไปในตั ว
นักทองเทีย่ วสามารถเขาไปแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
แบงปนประสบการณ แชรรูปภาพ อัพโหลดวิดีโอ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว เสนอขอคิดเห็นตาง ๆ
ผานสื่อออนไลน นอกจากนี้ ผูประกอบการและ
หน ว ยงานภาครั ฐ สามารถร ว มมื อ กั น พั ฒ นา
แอปพลิ เ คชั น ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครนายก
โดยสามารถเข า ไปค น หาข อ มู ล ด า นสถานที่
ทองเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก การสั่งอาหาร
การเรียกรถโดยสารสาธารณะ จุดพักรถสาธารณะ
สถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น สถานพยาบาล ตู  เ อที เ อ็ ม
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
ศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว 24 ชั่วโมง และมี
ระบบประเมินความพึงพอใจตามสถานที่ทองเที่ยว
รวมไปถึงระบบชําระเงินออนไลน เปนตน ที่ครบ
และจบในแอปพลิเคชันเดียว
3. ระบบความปลอดภัย ควรมีการพัฒนา
ในดานความปลอดภัยทางถนน เชน พื้นผิวจราจร
ตองเรียบ ไฟสองสวางขางทางทีเ่ พียงพอ เพิม่ กระจก
มองทางโคงบริเวณจุดอับ เปนตน ดานความปลอดภัย
จากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ เชน การ
เอาเปรียบดานคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหารและ
เครือ่ งดืม่ คาบริการในการทองเทีย่ ว การหลอกลวง
เอารั ด เอาเปรี ย บนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
นํ า เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก เช น การหลอกลวงให
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นั ก ท อ งเที่ ย วซื้ อ รายการนํ า เที่ ย วในราคาที่ แ พง
เกินจริง การเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวใหผิด
ไปจากที่โฆษณาไว หรือการใหบริการนักทองเที่ยว
โดยขาดมาตรฐานไมเปนไปตามทีโ่ ฆษณาไว เปนตน
โดยทางชุมชน ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
สามารถรวมกันจัดตัง้ เวรยามประจําสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ทีพ่ รอมชวยเหลือสนับสนุนเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึน้
ตลอดเวลา และชวยกันสอดสองดูแลความปลอดภัย
ปองกันมิจฉาชีพไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว และเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับ
นักทองเที่ยว

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ทําการศึกษาขอคิดเห็นจากคนในชุมชน
ผู  ป ระกอบการ และหน ว ยงานรั ฐ บาลท อ งถิ่ น
ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยว ในจังหวัดนครนายก
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บป จ จั ย
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกับ
ปจจัยอื่นเชน ดานคาใชจาย ดานสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากร เปนตน
3. ควรมีการศึกษาการจัดการโลจิสติกส
การทองเทีย่ วทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว
ในเขตจังหวัดอื่น ๆ
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