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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว วัดรองขุนและความ
พึงพอใจ ความตองการ และความคิดเห็นของนักทองเที่ยว ประกอบกับความคิดเห็นของผูบริหาร บุคลากร และคน
ในชุมชน และนำมากำหนดกลยุทธแผนการพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุนที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันของ วัดรองขุน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาและสนับสนุนการทองเที่ยว และสรางรายไดใหกับชุมชน
โดยรอบ งานวิจัยนี้ไดเลือกใชวิธีการ Conjunctive Method ในการคัดกรององคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของวันรองขุน และใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด สอบถามนักทองเที่ยว และใชการ
สัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลจากผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดลองความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช Independent T Test และ Anova
ผล
การศึกษาพบวา ภาพรวมความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในดานโลจิสติกสการทองเที่ยว อยูในระดับ
ปลานกลาง มีคาเฉลี่ยรอยละ 3.31 ผลทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกส พบวา
เพศแตกตางกัน ภูมิลำเนาแตกตางกัน ชวงอายุแตกตางกัน อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบ
โลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน เชนเดียวกับ
รายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถกำหนด
กลยุทธแผนพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุนจำนวน 5 กลยุทธ 23 แผนงาน ในการพัฒนาศักยภาพ
ดานโลจิสติกสการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในอานาคตตอไป
คำสำคัญ: การจัดการโลจิสติกส, โลจิสติกสการทองเที่ยว, วัดรองขุน

Abstract

The objective of this research is to study the elements of tourism logistics management.
Wat Rong Khun Temple and its satisfaction, needs and opinions of tourists Along with the opinions
of executives, personnel, and community people, and to formulate a strategy for the tourism logistics
development plan of Wat Rong Khun that is suitable for the current conditions of Wat Rong Khun
Temple, which will bring benefits to the development and Support tourism And generate income for
the surrounding communities In this research, the conjunctive method was used to screen the
elements of tourism logistics to suit the current conditions of the cloudy day. And 400 sets of
questionnaires were used to ask tourists And use in-depth interviews to collect information from
executives. And those involved The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard
deviation. And a mean difference experiment using the Independent T Test and Anova.
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Overall, the satisfaction of tourists was at the middle level of tourism logistics satisfaction with an
average of 3.31%. The results of the personal factors test and the satisfaction with the logistics
components showed that Different gender Different domicile Different age ranges Different
occupations Satisfaction with tourism logistics elements No different And education levels are
different They have different satisfaction as well as different income., and has established five
strategies for the tourism logistics development plan of Wat Rong Khun There are 5 strategies, 23
plans to develop the potential of tourism logistics to serve tourists in the future.
Keywords: Logistics Management, Tourism Logistics, Wat Rong Khun
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในปจจุบันการทองเที่ยวถือวาเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ง
สามารถสรางรายไดที่มีมูลคาอันดับหนึ่งของการคาบริการของประเทศ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศ
ไทย,2562) พบวา จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติขยายตัวรอยละ 4.24 จากปที่ผานมา และจำนวนนักทองเที่ยวชาว
ไทยหดตัวรอยละ 0.06 จากปที่ผานมา ในขณะที่รายไดรวมจากการทองเที่ยวทั้งหมด 3.01 ลานลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 2.37 จากปที่ผานมา และยังถือเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิ โรงแรมและทีพ่ ัก
รานอาหาร การคมนาคมขนสง เปนตน อันทำใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่นเพิ่มขึ้น
สามารถสรางกระแสเงินทุนหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้น (กรมการทองเที่ยว, 2561)
วัดรองขุน จังหวัดเชียงราย ในชวงเวลาที่ผานมานั้น (พ.ศ. 2559 – 2562) พบวา มีจำนวนนักทองเที่ยว
เดินทางเขามาเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จะเห็นไดวาสถิตินักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยววัดรองขุนมีจำนวนนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางชาติ ประจำป 2562 มี 1,838,578 คน เฉลี่ยจำนวนนักทองเที่ยว 183,857.80 คน/เดือน 6,129
คน/วัน ซึ่งสูงขึ้นอยางมหาศาลเมื่อเทียบกับป 2561 ถึงรอยละ 28.86 จากการสำรวจวัดรองขุนและรานคาใกลเคียง
พบวาปญหาสวนใหญเริ่มจะมีหลังจากจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางมากตอเนื่องทุกป เกิดแขงขันในธุรกิจที่สูงขึ้น
เกิดการจารจรที่แออัด พื้นที่ภายในวัดเนื่องจากมีขอจำกัด ดังนั้นเมื่อนักทองเที่ยวมาจำนวนมากจึงทำใหเกิดความ
แออัดขึ้นภายในวัด พื้นที่สำหรับบริการไมเพียงพอ จำนวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการนักทองเที่ยว รวมถึงไม
สามารถดูแลนักทองเที่ยวไดทั่วถึง ซึ่งจะผลกระทบตอนักทองเที่ยว เมื่อนักทองเที่ยวมาเที่ยวยอมเกิดความไมประทับใจ
และไมกลับมาอีก อีกทั้งในอนาคตจะตองมีการดำเนินการวางแผนเพื่อที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มากขึ้นทั้งในดาน
สิ่งที่ใหบริการ การเดินทาง ขอมูลขาวสาร ความสะดวกสบาย การเอาใจใสนักทองเที่ยว หรือแมกระทั่ง ความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยว วัดรองขุน
จากความสำคัญดังกลาวผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรอง
ขุนในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุน และคนหาโอกาส
อุปสรรค โดยนำหลักการการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว เขามามีสวนชวยในการวางแผนดำเนินงาน และกำหนด
กิจกรรมตางๆ โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และสรางความพึงพอใจและ
ความประทับใจแกนักทองเที่ยวตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว วัดรองขุน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความตองการ และความคิดเห็นของนักทองเที่ยว รวมถึงสัมภาษณเชิงลึก
กับผูบริหาร บุคลากร และคนในชุมชน
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3. เพื่อสามารถกำหนดกลยุทธแผนการพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุนที่เหมาะสม
กับสภาพปจจุบันของ วัดรองขุน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยดานเพศของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบโลจิสติกส
การ
ทองเที่ยว วัดรองขุน
2. ปจจัยดานภูมิลำเนาของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบโลจิสติกส
การทองเที่ยว วัดรองขุน
3. ปจจัยดานชวงอายุของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบโลจิสติกส
การทองเที่ยว วัดรองขุน
4. ปจจัยดานระดับการศึกษาของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบ
โลจิสติกสการทองเที่ยว วัดรองขุน
5. ปจจัยดานรายไดของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบโลจิสติกส
การทองเที่ยว วัดรองขุน
6. ปจจัยดานอาชีพของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับองคประกอบโลจิสติกส
การทองเที่ยว วัดรองขุน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
1. การจัดการโลจิสติกส เปนการประสานการดำเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาหรือเปนการสรางคุณคาโดยการนำสินคาจากตนกำเนิดไปสูสถานที่ที่มีความตองการดวยรูปแบบการขนสงที่
จังหวะเวลาคุณภาพและปริมาณที่ถูกตอง และที่สำคัญจะตองมีตนทุนการดำเนินงานที่สามารถแขงขันได
2. โลจิสติกสการทองเที่ยว เปนการบูรณาการแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสกับแนวคิดการจัดการ
ทองเที่ยวเขาดวยกัน ซึ่งในการพิจารณารูปแบบการจัดการโลจิสติกสทางดานการทองเที่ยว
3. การระดมสมอง หรือ Brainstorming เปน กระบวนการที ่ใช เพื่ อรวบรวมความคิ ดเห็น ปญหา หรื อ
ขอเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อยางเปนแบบแผน และเปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิดสรางสรรค
กอใหเกิดการมีสวนรวม เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป
4.ความพึงพอใจ เปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ
ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทำใหความสุข
5. SWOT Analysis และ TOWS Matrix คือการประเมินสถานการณปจจุบัน โดยดูจากปจจัยภายใน (จุด
แข็ง/จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) TOWS Matrix ก็คือการนำสิ่งนั้นมาตอยอดเพื่อใชในการปรับ
แผนกลยุทธปจจุบันหรือวางแผนกลยุทธใหม
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมนำมาเขียนกรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัยไดดังนี้
กรอบในการดำเนินงานวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบในการดำเนินงานวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1.1 ผูวิจัยทำการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ ขอมูลทั่วไปของวัดรองขุน สภาพปจจุบัน ขอมูล
นักทองเที่ยว นโยบายของการปกครองทองถิ่น เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของของวัดรองขุน รวมทั้งการรวบรวมขอมูลดาน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 การคัดกรองดวย ConjunctiveใMethodใ
ในขั้นตอนนี้ใชวิธีการ Conjunctive Method นำมาคัดกรององคประกอบของโลจิสติกส
การ
ทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของวันรองขุน โดยประยุกตจากแนวคิด 8 ประการ จากหนังสือเรื่อง Tourism
and Transport (2004) และเพิ่มเติมประเด็นที่ 9 ถึง 12 (ผูชวยศาสตราจารย คมสัน สุริยะ,2548) ซึ่งทานไดเพิ่มเติม
เขาไปจากประสบการณการเดินทางในหลายประเทศ และ(วารีณา ปาทาน, 2557) เพิ่ม ขอ13 เทคโนโลยี ดังตารางที่
1 เพื่อปรับองคประกอบโลจิสติกสในบริบทของวัดรองขุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยใชผูประเมินคัดกรอง
จำนวน 3 ทาน คือ 1.ผูจัดการวัดรองขุน 2.แมหลวงบาน 3.ประธานสามาชิกรานคา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 องคประกอบโลจิสติกสแนวคิด 13 ประการ
องคประกอบโลจิสติกสแนวคิด 13 ประการ ลำดับ
1. ความพรอมในการใหบริการ
C1
2. การเขาถึง
C2
3. ขอมูลขาวสาร (Information)
C3
4. เวลา (Time)
C4
5. การเอาใจใสนักทองเที่ยว
C5
6. ความสะดวกสบาย
C6
7. ความปลอดภัย
C7

องคประกอบโลจิสติกสแนวคิด 13 ประการ
ลำดับ
8. ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
C8
9. แมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยว
C9
10. ถนนคนเดิน
C10
11. จุดทําเงิน
C11
12. การสรางความเพลิดเพลินระหวางการเดินทาง C12
13. เทคโนโลยี (Technology)
C13

ตารางที่ 2 องคประกอบผานการประเมินของคาที่ยอมรับไดในทุก ๆ หลักเกณฑ
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
A1 Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Reject Accept Accept Accept
A2 Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Reject Accept Accept Accept
A3 Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept Reject Accept Accept Accept
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
C11 C12 C13
ขั้นตอนที 2 ลงพื้นที่สำรวจ เเละการสอบถามเจาหนาที่
จากการคัดกรององคประกอบโลจิสติกสเพื่อใหสอดคลองกับวัดรองขุนดวยวิธีการ Conjunctive Method
จึงไดองคประกอบโลจิสติกสที่เหมาะสมกับวัดรองขุน จำนวน 12 องคประกอบ นำไปสำรวจพื้นที่สภาพปจจุบัน และ
สอบถามเจาหนาที่ วัดรองขุน
ขั้นตอนที 3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3.1 ศึกษาขอมูลจากนักนักทองเที่ยวโดยใชแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยววัดรองขุนและใช
รูปแบบคำถามแบบปลายปดเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจ ความตองการ และความคิดเห็นของนักทองเที่ยว รวมถึง
สัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร บุคลากร และคนในชุมชน
3.2 ประชากรกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยหลักการ ของ Taro Yamane จากพื้นที่
กําหนด โดยกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจง ที่มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ +5% และมีระดับความเชื่อมั่น 95%
เปนจํานวน 400 ชุด
3.3 คาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดลลองความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช
Independent T Test และ One Way-Anova
ขั้นตอนที 4 ลงพื้นที่สำรวจเเละการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชวิธีออกแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการภายในวัดรองขุนและใชรูปแบบคำถามแบบ
ปลายเปดเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจความตองการและความคิดเห็นของนักทองเที่ยว +
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4.1 ใชเเบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรงเทากับ 0.90 เเละความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 จำนวน 400 ชุด

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เก็บขอมูลนักทองเที่ยวโดยใชเเบบสอบถาม
4.2 ใชเเบบสอบถามสัมภาษณกับบุคลากรเเละเจาหนาที่ของวัดรองขุน

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่เก็บขอมูลผูบริหาร บุคลากร และชุมชนวัดรองขุน โดยใชเเบบสัมภาษณ
ขั้นตอนที 5 จัดทำกลยุทธเเผนพัฒนาปรับปรุง เเละนำเสนอขอมูล
นำผลลัพธที่ไ ดมาเชื่อมโยงกับ ความพึง พอใจและความตองการของนักทองเที่ยวโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรวิเคราะห รวมทั้งบุคลากรเเละเจาหนาที่ มาวิเคราะหโอกาสและความเปนไปไดในการแกไขปญหาเพื่อ
นำมาประกอบการจัดทำกลยุทธแนวทางการพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุน ที่มีความเปนไปได
และมีขั้นตอนดังตอไปนี้ ดังนี้
5.1. นำขอมูลจากการวิเคราะหและสังเคราะหบริบทวัดรองขุนและทรัพยากรทางการทองเที่ยวภายใน
พื้นที่วัดรองขุน มาวิเคราะหโดยใชหลักการ (SWOT Analysis) และ สรางกลยุทธดวยหลักการ (TOWS Matrix)
5.2. ผูวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของวัดรองขุน เชน ผูจัดการวัดรองขุน ประธานรานคาวัดรองขุน ไดรวมกันราง
กลยุทธแผนการพัฒนาโลจิสติกสการทองเที่ยววัดรองขุนโดยการนำผลจากการลงพื้นที่สำรวจและขอเสนอแนะที่ไดจาก
การสำรวจความคิดเห็นจากนักทองเที่ยวมาประกอบการจัดทำกลยุทธแผนพัฒนา
5.3. นำเสนอกับผูที่เกี่ยวของเพื่อนำกลยุทธแผนการพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุน
รวมกัน วิพากษเพื่อ ให ทุกฝา ยได มีส  วนร วมในการจั ดทำอยา งแทจ ริง ซึ่ง กลยุทธแ ผนการพัฒนาดา นโลจิส ติ ก ส
การทองเที่ยวของวัดรองขุนแบงเปน 5 กลยุทธ 23 แผนงาน ดังนี้
5.3.1 กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเปนสถานที่ทองเที่ยวตนแบบ ดวยวิธีการขับเคลื่อนดวยการ
ใชกลยุทธที่พัฒนาเอกลักษณของตัววัดรองขุน โดยอาศัยการศึกษาและการวิจัยโครงสราง เพื่อที่จะพัฒนาและ
ออกแบบพื้นที่ 78 ไร ใหเกิดประโยชนและดึงดูดนักทองเที่ยว
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5.3.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของแหลงทองเที่ยว
5.3.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
5.3.1.3 ผลักดันใหวัดรองขุนนำมาตรฐานสากล (ISO) : มาตรฐานการบริการเพื่อไปปรับใช
เพื่อพัฒนาผูใหบริการและสถานที่ วัดรองขุนการของตนเองมุงสูการเปนสถานที่ทองเที่ยวตนแบบ
5.3.1.4 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
5.3.1.5 ขยายศูนยบริการชวยเหลือนักทองเที่ยว
5.3.1.6 กำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
5.3.1.7 สงเสริมใหชุมชนในเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวสีเขียว ในดานการเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน
5.3.1.8 จัดทำเสนทางศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
5.3.2 กลยุทธการพัฒนาดานการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวใหดีขึ้น โดยอาศัยการพัฒนากิจกรรม
ทางการทองเที่ยวของวัดรองขุนใหมีความหลากหลายและนาสนใจ
5.3.2.1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานงานศิลปะ/สงเสริมความเปนเลิศทางงานศิลปะ
5.3.2.2 การจัดกิจกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะหรือจุดเดนของวัดรองขุน ทั้งที่เปนรูปธรรมที่
แสดงออกทางดานลักษณะความเปนอยูของผูคน ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หรือศิลปหัตถกรรม
5.3.2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของ
วัดรองขุนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชทุกระดับ
5.3.2.4 สรางกิจกรรมใหมเพื่อสรางความแปลกใหมใหกับนักทองเที่ยว
5.3.2.5 สงเสริมการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชน
5.3.2.6 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานงานศิลปะ/สงเสริมความเปนเลิศทางงานศิลปะ

อนาคต
นักทองเที่ยว
ฝกอบรมภายใน

5.3.3 กลยุทธการบริหารจัดการการทองเที่ยวของวัดรองขุน ในการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว
5.3.3.1 โครงการอบรมการเปนเจาหนาที่ เพื่อรองรับการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นอยางเต็มใน
5.3.3.2 โครงการสงเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะดานภาษา หรืองานดานบริการเพื่อบริการแก
5.3.3.3 โครงการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก และนำมาสรางเปนหลักสูตรการ

5.3.3.4 จัดโครงการอบรมใหความรูและสรางความเขาใจแกพนักงาน เพื่อเตรียมความพรอม
ในการใหบริการนักทองเที่ยว
5.3.3.5 สงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5.3.3.6 พัฒนาพนักงานวัดรองขุนทุกระดับใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

องคกรในอนาคต
5.3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูลของผลงานอาจารยเฉลิมชัย เพื่อการบริการดาน
ขอมูลที่บริการอาจไมทั่วถึงจากการที่จำนวนพนักงานไมเพียงพอ
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5.3.4.1 จัดทำแผนที่และคูมือการทองเที่ยวของวัดรองขุนดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาสื่อในแหลงทองเที่ยว ศูนยขอมูล ศูนยเรียนรูเพื่อสรางประสบการณการทองเที่ยวอยางสรางสรรคผ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม โดยไดมุงเนนการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
5.3.5 การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยววัดรองขุนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
5.3.5.1 การจัดประชุมกลุมยอย/สัมภาษณผูบริหาร หนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อ
รวมหารือแนวทางของโครงการ
5.3.5.2 การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธผลักดันใหเกิดโครงการและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
5.3.5.3 การประชาสัมพันธโครงการ ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการเพื่อสรางการ
รับรูแกกลุมเปาหมาย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยววัดรองขุน จังหวัดเชียงราย เพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธแผนการ
พัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุน ผลการศึกษา พบวานักทองเที่ยวซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400
ทาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยววัดรองขุนอยูในระดับ ปลานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยรอยละ 3.31 จากคาเฉลี่ยที่ไดรับทั้งหมด และผลทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอองคประกอบ
โลจิสติกส พบวา เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน (p>0.5)
ภูมิลำเนาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน (p>0.5) ชวงอายุแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว แตกตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว มากกวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โท และ นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายไดแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว แตกตางกัน นักทองเที่ยวที่มีรายได 15,000 บาทหรือนอย
กวา มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว มากกวา นักทองเที่ยวที่มีรายได 30,001 - 45,000 บาท
อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการ
ทองเที่ยว ไมแตกตางกัน จากการสังเกตการณ รวมทั้งการสัมภาษณ ผูบริหาร บุคลากร และผูนําทองถิ่นในเขตพื้นที่วัด
รองขุน รวมถึงขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดรองขุน จึงสามารถกำหนด กลยุทธแผนการพัฒนาดานโลจิ
สติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุนเพื่อที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในอานาคต จำนวน 5 กล
ยุทธ 23 แผนงาน รวมทั้ง ผูบริหาร บุคลากร ผูนําทองถิ่นในเขตพื้นที่วัดรองขุน
มีความคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกัน คือ กลยุทธแผนพัฒนาโลจิสติกสการทองเที่ยววัดรองขุน มีการครอบคุมเปาหมายในการพัฒนาวัดรองขุนที่
ชัดเจน ที่จะพัฒนาใหใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตจะมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อจะไดสนับสนุนการ
ดำเนินงานตอไปในอนาคด และผลวิจัยสามารถนำไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาวัดรองขุนใน
ดานอื่นๆ
และยังเปนองคความรูในการนำไปตอยอดกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดอื่นๆ ไดใน
อนาคต
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบวา องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.31 ซึ่งอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วราภรณ สารอิน
มูล,2560) ไดศึกษา
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ประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ผลพบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจ ปานกลาง
ตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยวในภาพรวม เชนเดียวกับ (สุภัสสรา ปญโญรัฐโรจน ,2561) ศึกษาระบบการ
จัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และ (เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ,2555) ศึกษาพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา พบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง
2. ผลทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกส พบวา เพศแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน (p>0.5) ภูมิลำเนาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
องคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน (p>0.5) ชวงอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบ
โลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วารีณา ปาทาน ,2557) เชนเดียวกับ ระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว แตกตางกัน พบวา นักทองเที่ยว
ที่
มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว มากกวา นักทองเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และ นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว แตกตางกัน นักทองเที่ยว
ที่มีรายได 15,000 บาทหรือนอยกวา มีความพึงพอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว มากกวา นักทองเที่ยว
ที่มีรายได 30,001 - 45,000 บาท อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อาชีพแตกตางกัน มีความ พึง
พอใจตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมแตกตางกัน
3. กลยุทธแผนการพัฒนาดานโลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุนเพื่อที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่จะ
เดินทางมาทองเที่ยวในอานาคต จำนวน 5 กลยุทธ 23 แผนงาน เปนกลยุทธที่นำสรางขึ้นจากขอมูลความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยว ขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร ผูนำชุมชน รวมทั้งขอมูลการเกิดปญหาอุปสรรค และโอกาสในสวนของ
สถานการณกอนการเกิดโรคระบาด และ หลังการเกิดโรคระบาด มารวมกันจัดสรางกลยุทธแผนการพัฒนาในอนาคต
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ควรมีการประชาสัมพันธการใหบริการรถสาธารณะดวย สําหรับกรณีเรงดวน หรือมาตรการ ชั่วคราว
ควรขอความรวมมือจากภาครัฐ/เอกชน ในการใหบริการรถสาธารณะ กรณีเทศกาล เชน สงกรานต ซึ่งมีนักทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก โดยอาจเปนการใหบริการในระยะเวลาสั้น ๆ กอนจะพัฒนาเรื่องการบริการรถสาธารณะในพื้นที่
ดังกลาว
(2) ทางดานเทคโนโลยี ควรมีการรวมมือกับทางภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม เชน การนํา QR code มาใช
เพื่อใหความรูกับนักทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(3) ควรมีการเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวลงในสื่อสังคมออนไลน เพื่อเปนการ ประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม
มีคาใชจายอีกดวย และหากในอนาคต
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) งานวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางชวงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทำใหขาดกลุมตัวอยางที่เปนชาวตางชาติ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปผูสนใจควรที่จะใชการวิจัยโดยเก็บ
ขอมูลกลุมตัวอยางชาวตางชาติ เพื่อที่จะไดเห็นถึงความพึงพอใจที่มีตอองคประกอบโลจิสติกสวัดรองขุนชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบโลจิสติกสในรูปแบบอื่นๆ เชน องคประกอบโลจิสติกส
ที่เปลี่ยนไปในดานอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอการวิจัยที่ในอนาคต เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง
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แกไข โลจิสติกสการทองเที่ยวของวัดรองขุน และตรงหรือสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวซึ่งจะเปนการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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