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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ปัจจัยด้านความพร้อมภาครัฐ และความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร2)
ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร3) สร้าง
สมการท�ำนายความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นกระบวน
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจ�ำนวน 400 คน ด้วย
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.940 ท�ำการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดออนไลน์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 สามารถท�ำนายความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วได้รอ้ ยละ 40.3 ปัจจัยความพร้อม
ภาครัฐด้านบุคลากรและด้านการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเทีย่ วอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สามารถท�ำนายความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 26.0 ดังนั้น ควรมีการเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านการตลาดออนไลน์
และมีการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาต่างๆ ในเว็บไซต์การท่องเที่ยวให้มากขึ้น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ควรได้รบั การพัฒนาทักษะทางด้านการให้บริการและด้านภาษา และจัดการมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการอย่าง
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Abstract
This research aims to 1) study the online marketing factors, the government readiness
factors, and satisfaction of tourism logistics management in Bangkok metropolis, 2) study the
factors that affected the satisfaction of tourism logistics management in Bangkok metropolis, and
3) construct equations of predicting satisfaction of tourism logistics management in Bangkok
metropolis. This is quantitative research. The sample consisted of 400 Thai and foreign tourists.
The instrument of research was a questionnaire couched at a level of reliability was 0.940. Data
were analyzed by mean, standard deviation (SD), and Multiple Regression Analysis (MRA) by
Enter technique.
The results showed that the results of multiple regression analysis of factors affecting
tourism logistics management in Bangkok.The Online Marketing Factors: trust and online
marketing communications positively affected to satisfaction of tourism logistics management at
the statistically significant level of 0.05. The result of three variables can predict to the satisfaction
of tourism logistics management was 40.3 percent. The Government Readiness Factors: staff and
management positively affected to satisfaction of tourism logistics management at the statistically
significant level of 0.05. The result of three variables can predict to the satisfaction of tourism
logistics management was 26.0 percent. Therefore it would increase confidence in online
marketing and banners advertising on the travel website. The government officials should be
developed to provide skills and language and management staff are adequate for service.
Keywords : Online Marketing, Tourism Logistics, Bangkok Metropolis

บทน�ำ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการมีแนวโน้มว่า
จะมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการ
เดิ น ทางในประเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนนัน้ จะเกิดความสะดวกเรือ่ งกฎระเบียบใน
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศมากขึ้ น
เพราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วคนใดก็ ต าม ที่ ถื อ หนั ง สื อ
เดิ น ทางของประเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรฐกิ จ
อาเซียน ก็สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศต่าง
ๆ ภายในอาเซียนได้โดยไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซา่ เพือ่ ทีจ่ ะ
ท่องเทีย่ วในประเทศปลายทางได้นานถึง 14 วัน นับ
ว่าเป็นระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อประเทศ หรือเมืองทีม่ คี วาม
ได้เปรียบทางด้านความสามารถในการรองรับนัก
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่ง (ส�ำนักงานสถิติแห่ง

ชาติ, 2556)
กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับว่าให้
เป็ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วใน
เรื่ อ งทั ศ นี ย ภาพ สถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรมที่งดงาม และวัฒนธรรมที่โดดเด่น
(อุดม สายะพันธ์, สมชาย หิรัญกิตติ และพิมพา
หิรัญกิตติ, 2554) และเมื่อปี พ.ศ. 2555 องค์การ
การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UN-WTO)
ได้ส�ำรวจจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนประเทศ
ต่าง ๆ พบว่า เมืองหลวงที่ได้รับความนิยม และมี
จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด คื อ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนสูงถึง 15.98 ล้านคน (ภัทรี ภัทรโสภสกุล,
2556) และปัจจัยทีส่ ำ� คัญอันดับแรกทีจ่ ะสร้างความ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

ประทับใจ และก่อให้เกิดความภักดีตอ่ การท่องเทีย่ ว
คือ ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์การท่อง
เทีย่ ว (Liang, Corbitt&Peszynski, 2007) เนือ่ งจาก
โลจิสติกส์การท่องเทีย่ วเป็นประเด็นส�ำคัญส่วนหนึง่
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเป็นส่วนที่
น�ำพานักท่องเที่ยวเพื่อมายังแหล่งท่องเที่ยว หาก
ขาดวิถีการขนส่งที่จะน�ำนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยสะดวกแล้ว แม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยว
นัน้ จะสวยงาม มีสงิ่ ดึงดูดใจมากสักเพียงใด การท่อง
เทีย่ วก็อาจจะไม่เกิดขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2550) ที่พบ
ว่า ปัญหาด้านการท่องเทีย่ วนัน้ ไม่ได้อยูท่ เี่ รือ่ งของ
แหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานของการท่องเทีย่ ว ซึง่ ก็คอื การ
จัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบริการที่ต้อง
ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา
ต้นทุน ความพึงพอใจสูงสุด และผลการวิจยั ยังชีช้ ดั
ว่า การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าก็คอื การจัดการโลจิสติ
กส์ และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวก็แตกต่างจากโลจิ
สติกส์ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจาก โลจิสติกส์
การท่องเที่ยวนั้น เป็นการจัดการเคลื่อนย้ายคนซึ่ง
มี ค วามรู ้ สึ ก และต้ อ งการได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ขัน้ ตอนการเคลือ่ นย้าย แตก
ต่างกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทอื่น ๆ ทั่วไป
และเมื่อวิเคราะห์จุดแข็งด้วยศักยภาพด้านระบบ
ขนส่งก็พบว่า การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก และ
ทางอากาศครอบคลุ ม และรองรั บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (สมชาย หาญหิรัญ, 2556)
การคมนาคมขนส่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท
ได้แก่ การคมนาคมขนส่งทางบก การคมนาคม
ขนส่งทางน�้ำ และการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
(Louis, Adel & Anne, 1996) แต่กรุงเทพมหานคร
ยังคงประสบปัญหาของระบบคมนาคมขนส่งอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณในการ
พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ในเมื อ งซึ่ ง มี มู ล ค่ า
มหาศาล แต่ยังพบว่า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ
จราจรติ ด ขั ด ตลอดจนปั ญ หาในแต่ ล ะด้ า นที่
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เกี่ยวข้องกับระบบการคมนาคมขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, 2555)
จะเห็นได้ว่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เป็น
เรื่องที่ควรให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการ
จัดการท่องเทีย่ ว แต่งานวิจยั ทางด้านโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวก็ยังไม่แพร่หลาย และเพื่อเป็นการเพิ่ม
องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว และเพื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโลจิสติกส์
การท่องเทีย่ วโดยเฉพาะในเมืองหลวงทีม่ รี ะบบการ
ให้บริการที่หลากหลายและครบครันนั้นเป็นเช่นใด
ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ใจศึกษาศึกปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ เรือ่ งการ
ตลาดออนไลน์ซงึ่ เปรียบเสมือนคูม่ อื ในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว และความพร้อมในการให้บริการ
ของภาครัฐว่าจะมีอิทธิพลอย่างไรกับการจัดการโล
จิสติกส์การท่องเที่ยว จนสามารถที่จะสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านความ
พร้อมภาครัฐ และความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสร้างสมการท�ำนายความพึงพอใจ
ต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานคร

วีธีการวิจัย
ประชากร ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดกลุ่มประชากรไว้ 2 กลุ่มคือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
ในกรุ ง เทพมหานครด้ ว ยตนเอง มี จ� ำ นวน
30,649,772 คน แยกได้เป็น นักท่องเที่ยวชาวต่าง
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ประเทศ ร้อยละ 45.03 และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ร้อยละ 54.97 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
กลุ่มตัวอย่าง ในการก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท�ำการค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยา
มาเน่โดยก�ำหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ได้ 400
ตัวอย่าง แบ่งเป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ 180
ตัวอย่างและ นักท่องเที่ยวชาวไทย 220 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Sampling)
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ 2553) ซึง่ เป็นล�ำดับขัน้
ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบ่งพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครออก
เป็น 3พื้นที่หลัก โดยอาศัยจุดเชื่อมต่อโดยสารของ
นักท่องเทีย่ ว คือ 1) จุดเชือ่ มต่อการเดินทางโดยสาร
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2) จุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยสารภายในประเทศ
ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
สถานี ข นส่ ง เอกมั ย และสถานี ร ถไฟหั ว ล� ำ โพง
3) จุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยสารภายในกรุงเทพ
มหานคร ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีรถไฟฟ้า
มหานคร สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ท่าเรือ
และสถานีจอดรถโดยสารประจ�ำทาง
ขั้ น ตอนที่ 2 ท�ำ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย
(Simple Random Sampling) จับสลากเลือกพื้นที่ที่
จะท�ำการเก็บข้อมูลจากทั้ง 3 พื้นที่ ได้ 10 สถานที่
ขั้นตอนที่ 3 ท�ำการก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่าง
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional
Random Sampling) ผู้วิจัยได้ก�ำ หนดสัดส่วน
จ�ำนวนตัวอย่างให้สัมพันธ์กับสัดส่วนประชากร ซึ่ง
ได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 10 พื้นที่ แต่เนื่อง
ด้วยไม่ทราบจ�ำนวนทีแ่ น่นอนของตัวอย่างในแต่ละ
พื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน ได้พื้นที่ละ
40 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 ใช้วิธีเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับนัก
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ท่ อ งเที่ ย วคนแรกที่ เ จอและยิ น ดี ใ ห้ ข ้ อ มู ล และ
ท�ำการคัดกรองเบื้อต้นว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาด้วยตนเอง และได้ใช้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการท�ำวิจยั เชิงปริมาณครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ส่วนคัดกรองตัวอย่าง เพื่อให้ได้
ตัวอย่างตามที่ต้องการ จึงก�ำหนดประเด็นค�ำถาม
2 ข้อ ได้แก่ ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในครังนี้
มาด้วยตัวเองหรือมากับบริษัททัวร์ และการใช้
บริการระบบออนไลน์กอ่ นเดินทางมาเทีย่ วในครัง้ นี้
โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
(Checklist)
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นการตลาดออนไลน์
ประกอบด้วย ด้านความเชือ่ มัน่ ด้านความครบถ้วน
ของเนื้อหาข้อมูล และการออกแบบเว็บไซต์ และ
ด้านการสือ่ สารการตลาดออนไลน์โดยใช้แบบสอบถาม
แบบ Likert Scale มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นความพร้ อ มภาครั ฐ
ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร และด้าน
การจัดการโดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert Scale
มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ด้ ว ย ด้ า นการเคลื่ อ นที่ ท างกายภาพ ด้ า นการ
เคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร และด้านการเคลื่อนที่
ทางการเงิน โดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert Scale
มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ
การหาคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น�ำ
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
และน�ำคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่งทุกข้อมีค่า
มากกว่า 0.60 จากนัน้ น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับแก้
แล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง (Try Out) ที่มี
คุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาท�ำการค�ำนวณหาค่าความเชือ่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

142

เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์, นราศรี ไววนิชกุล

มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณา
สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ดังตารางที่ 1 จากนัน้ น�ำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสถาบันภาษา

(Inferential Statistics) โดยการวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Enter

ตารางที่ 1 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

1. ผลการศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย การตลาด
ออนไลน์ ปัจจัยความพร้อมภาครัฐ และประสิทธิผล
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพ
มหานครพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นโดยรวมด้าน
การตลาดออนไลน์อยู่ระดับมาก (3.55±0.57) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความครบถ้วนของ
เนือ้ หาข้อมูลและการออกแบบเว็บไซต์มรี ะดับความ
คิดเห็นสูงทีส่ ดุ อยูร่ ะดับมาก (3.77±0.60) รองลงมา
คือด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์อยู่ระดับมาก
(3.45±0.83) และด้านความเชื่อมั่นอยู่ระดับมาก
เช่นกัน (3.44±0.74) สอดคล้องกับพรเทพ ปลอดเถาว์
(2549) พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพ
มหานครความต้องการต่อองค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทโรงแรม/ที่พักด้านองค์ประกอบ
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาด้านการท�ำให้ตรง
กับความต้องการเฉพาะของลูกค้าด้านการสื่อสาร
ด้านการเชือ่ มโยงด้านการค้าและด้านเป็นทีส่ ำ� หรับ
ชุ ม นุ ม ชนมี ค วามต้ อ งการอยู ่ ใ นระดั บ มากและ
สอดคล้องกับ อินทร์ อินอุ่นโชติ, ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
และชุติมา เรืองอุตมานันท์ (2558) พบว่า กลยุทธ์
การตลาดอินเตอร์เน็ตด้านการขับเคลือ่ นการบริการ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความส� ำ เร็ จ ทางการตลาดโดยรวมด้ า นการลด
ต้นทุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจให้ลกู ค้าและด้านการเพิม่ ของรายได้
ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรมี
การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการบริ ก ารลู ก ค้ า
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและการลดต้นทุน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นการท� ำ การตลาดบน

ข้อค�ำถาม

Cronbach’s
Alpha

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
1. ด้านความเชื่อมั่น
2. ด้านความครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูล
และการออกแบบเว็บไซต์
3. ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์

0.854
0.733

ปัจจัยด้านความพร้อมภาครัฐ
1. ด้านนโยบาย
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านการจัดการ

0.960
0.900
0.938
0.906

ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
1. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ
2. การเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร
3. การเคลื่อนที่ทางการเงิน

0.949
0.897
0.839
0.909

รวมทั้งฉบับ

0.940

0.764
0.759

การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบ
สอบถามที่ ผ ่ า นการหาคุ ณ ภาพประกอบด้ ว ย
แบบสอบถามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพ
มหานคร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 – มีนาคม
พ.ศ. 2558
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ 2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความส�ำเร็จทางการตลาดให้
กับองค์กรและธุรกิจท�ำให้กระบวนการท�ำงานของ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จต่อไป
2) ระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านความพร้อมภาค
รัฐมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (3.37±0.82) หาก
พิจารณารายข้อคือ ด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก (3.40±0.91) ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับปานกลาง (3.36±1.02) และด้านนโยบายมีคา่
เฉลีย่ อยูร่ ะดับปานกลาง (3.35±0.78) ซึง่ จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้อยู่ระดับมากขึ้นไป สอดคล้อง
กับทิฆัมพร ทับศรี, จินดารัตน์ ปิ่นมณี และภูริศร์
พงษ์เพียจันทร์ (2558) พบว่า ธุรกิจการให้บริการ
เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้ความประทับใจแก่ลูกค้า
เพราะฉะนัน้ เพือ่ ให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าทุก
คนอย่างเท่าเทียมจึงถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การด�ำเนินธุรกิจบริการ ดังนั้นการสนับสนุนให้มี
การจัดฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
บริการถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากเพือ่ รักษามาตรฐาน
บริการนั้นไว้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้ความ
ส�ำคัญกับการติดตามการบริการของพนักงานให้ได้
มาตรฐานการให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อพนักงานที่ให้บริการเพื่อน�ำ

ไปพัฒนาระบบการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะ
ท�ำให้เกิดมาตรฐานของการด�ำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานครมีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยู่
ระดับพึงพอใจปานกลาง (3.23±0.77) หากพิจารณา
รายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับพึงพอใจปานกลางทุก
ด้าน ได้แก่ การเคลื่อนที่ทางการเงิน (3.27±0.82)
การเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร (3.24±0.87) และ
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (3.17±0.81) ตามล�ำดับ
สอดคล้องกับเถกิงศักดิ์ ชัยชาญและคณะ (2555)
พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวังน�้ำ
เขียวมีความพึงพอใจปานกลางต่อองค์ประกอบ
โลจิสติกส์การท่องเทีย่ วในปัจจุบนั ในภาพรวม และ
สอดคล้องกับพัลลภัช เพ็ญจ�ำรัส, วลักษ์กมล คงยัง
และโสภิดา ส่งแสง (2554) ได้ทำ� การศึกษาแนวทาง
การพัฒนาโลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลาการจัดการไหลเวียนด้านการเงินได้รบั ความ
พึงพอใจในการบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
กายภาพ และด้านสารสนเทศที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 2 อิทธิพลปัจจัยการตลาดออนไลน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรท�ำนาย

b

ความเชื่อมั่น
0.433
ความครบถ้ ว นของเนื้ อ หาข้ อ มู ล และการ
ออกแบบเว็บไซต์
-0.041
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
0.349

b

t

Sig.

0.417

9.249

-0.032
0.375

-0.666
8.395

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.000

0.737

1.356

0.506
0.000

0.662
0.748

1.509
1.337

ค่าคงที่ = 0.683, R2 = 0.408, R2 Adjusted = 0.403

		 2.1 จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยท�ำการตรวจ
สอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง Multi Collinearity
พบว่า ทุกตัวแปรท�ำนายมีค่า Tolerance มากกว่า
0.3 ซึ่งไม่เกิดปัญหาดังกล่าวจึงสามารถวิเคราะห์

Multiple Regression Analysis ได้ ผลการวิจัยพบ
ว่ า ความครบถ้ ว นของเนื้ อ หาข้ อ มู ล และการ
ออกแบบเว็บไซต์ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เนื่องจากค่า
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sig. มากกว่า 0.05 แต่ความเชื่อมั่นและการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความเชื่อมั่นมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวมากกว่าการสื่อสารการตลาดออนไลน์
(bความเชื่อมั่น= 0.417, bการสื่อสารการตลาดออนไลน์ = 0.375)
เมือ่ รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ ความครบถ้วนของเนือ้ หา
ข้อมูลและการออกแบบเว็บไซต์ข่าวสารและการ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ร่วมกันท�ำนายความพึง
พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 40.3 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
การท่องเที่ยว = 0.683 + 0.433 (ความเชื่อมั่น)* 0.041 (ความครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูลและการ
ออกแบบเว็บไซต์) + 0.349 (การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์)*
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งแปลความหมายจากสมการพยากรณ์ได้
ว่า ไม่ว่าความครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูลและการ
ออกแบบเว็บไซต์เป็นเช่นใดหากไม่สร้างความเชื่อ
มัน่ และการสือ่ สารการตลาดออนไลน์เพิม่ ขึน้ จะท�ำให้
ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ ว
ในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 0.683 หน่วย แต่ไม่ว่า
ข้อมูลจะครบถ้วนเพียงใดแต่มกี ารเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ขึ้น 1 หน่วยโดยไม่ได้เพิ่มการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์จะท�ำให้ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติ
กส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 0.433
หน่วย และเช่นกันหากเพิ่มการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ 1 หน่วย โดยไม่ได้เพิ่มความเชื่อมั่นก็จะ
ท�ำให้ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่อง
เที่ยวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 0.349 หน่วยและ
หากสามารถเพิม่ ทัง้ ความเชือ่ มัน่ และการสือ่ สารการ
ตลาดออนไลน์ได้อย่างละ 1 หน่วย จะท�ำให้ความพึง
พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 0.782 หน่วย

ตารางที่ 3 อิทธิพลปัจจัยความพร้อมภาครัฐต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรท�ำนาย
นโยบาย
บุคลากร
การจัดการ

b

b

t

Sig.

0.044
0.224
0.183

0.045
0.296
0.216

0.665
3.893
3.217

0.507
0.000
0.001

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.411
0.320
0.412

2.434
3.125
2.430

ค่าคงที่ = 1.702, R2 = 0.266, R2 Adjusted = 0.260

		 2.2 จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยท�ำการตรวจ
สอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง Multi Collinearity พบ
ว่า ทุกตัวแปรท�ำนายมีค่า Tolerance มากกว่า 0.3
ซึ่งไม่เกิดปัญหาดังกล่าวจึงสามารถวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ได้ ผลการวิจัยพบว่า
นโยบายไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการจัด
การโลจิ ส ติ ก ส์การท่องเที่ยว เนื่องจากค่า sig.
มากกว่ า 0.05 แต่ บุ ค คลากรและการจั ด การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจต่อการจัดการโล

จิสติกส์การท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยบุคลากรมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเทีย่ วมากกว่าการ
จัดการ (bบุคลากร= 0.296, bการจัดการ= 0.216) เมื่อรวม
ทัง้ นโยบาย บุคลากรและการจัดการร่วมกันท�ำนาย
ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่อง
เที่ ย วในกรุ ง เทพมหานครได้ ร ้ อ ยละ 26.0 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยว = 1.702 + 0.044 (นโยบาย) - 0.224
(บุคลากร)* + 0.183 (การจัดการ)*
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งแปลความหมายจากสมการพยากรณ์ได้
ว่า ไม่ว่านโยบายจะเป็นเช่นใดหากไม่เพิ่มด้าน
บุคลากรและการจัดการเพิ่มขึ้นจะท�ำให้ความพึง
พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานครเท่ากับ 1.702 หน่วย แต่ไม่ว่าน
โยบายจะเป็นอย่างไรแต่มกี ารเพิม่ ด้านบุคลากรขึน้
1 หน่วยโดยไม่ได้เพิม่ การสือ่ สารการตลาดออนไลน์
จะท�ำให้ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานครเพิม่ ขึน้ 0.224 หน่วย
และเช่นกันหากเพิ่มการจัดการ 1 หน่วย โดยไม่ได้
เพิ่มด้านบุคลากรก็จะท�ำให้ประสิทธิผลการจัดการ
โลจิสติกส์การท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานครเพิม่ ขึน้
0.183 หน่วยและหากสามารถเพิ่มทั้งด้านบุคลากร
และการจัดการได้อย่างละ 1 หน่วย จะท�ำให้ความ
พึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 0.407 หน่วย

สรุป
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ระดับความพึง
พอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากอยู่เพียงระดับปานกลางเท่านั้น และพบ
ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการจัด
การโลจิสติกส์การท่องเที่ยวได้แก่ ปัจจัยการตลาด
ออนไลน์ด้านความเชื่อมั่นและด้านการสื่อสารการ
ตลาดออนไลน์ และปัจจัยความพร้อมภาครัฐด้าน
บุคลากรและด้านการจัดการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านการ
ตลาดออนไลน์ โดยต้องมีทมี่ าของข้อมูลในเว็บไซต์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือได้ อีกทั้งการ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในระบบการจองหรือซือ้ ผลิตภัณฑ์
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การท่องเที่ยวแบบออนไลน์ เช่น ห้องพักโรงแรม
ตั๋วเดินทาง ตั๋วการแสดง การเช่ารถ เป็นต้น ทั้งนี้
เมื่อผู้ที่เคยใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นแล้ว จะยินดี
แนะน�ำคนรูจ้ กั ให้เข้ามาใช้บริการมากขึน้ เพือ่ สร้าง
โอกาสที่จะได้กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ มากขึ้น
2. การสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ค วรมี
การประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาต่างๆ ในเว็บไซต์
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น มีการส่งโปรโมชั่นหรือ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหรือเทศกาลท่อง
เที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล หรือเฟสบุ๊ค
และอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมชิงรางวัลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ที่พัก หรือการเดินทางเพื่อเป็นการ
กระตุน้ การเดินทางท่องเทีย่ วของคนไทยเองมากขึน้
3. เจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากรภาครัฐ ควรได้รบั
การพัฒนาทักษะทางด้านการให้บริการ ทางด้าน
ภาษา เพื่อให้สามารถอ�ำนวยความสะดวก และให้
บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และที่
ส�ำคัญคือให้ค�ำแนะน�ำด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
แม่นย�ำแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการ
ที่ทั่วถึง ควรมีการเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร ซึ่งอาจจะ
มาจากแหล่งชุมชน แหล่งท่องเทีย่ ว หรืออาสาสมัคร
4. ในด้านการจัดการของภาครัฐ ควรมีการ
จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ค อยให้ บ ริ ก าร การจั ด การ จั ด
ระเบี ย บให้ เ พี ย งพอ จั ด การเรื่ อ งพื้ น ที่ ห ยุ ด รถ
โดยสารประจ�ำทางให้เพียงพอเหมาะสม จัดการ
เรื่องพื้นที่จอดรถในแหล่งทอ่งเที่ยวให้เป็นสัดส่วน
และเป็นระเบียบ และจัดการเรือ่ งการเข้าคิวในการ
ขึน้ รถโดยสารประจ�ำทาง พร้อมทัง้ จัดการเรือ่ งเทีย่ ว
โดยสารไปยังสถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ�ำปี
2558 และได้รับทุนอุดหนุนการท�ำวิทยานิพน์ส่วน
หนึ่ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาผู ้ วิ จั ย จึ ง ขอ
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