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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท�าการประเมินศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์  

ในอ�าเภอเมอืงจงัหวัดพระนครศรอียธุยา โดยใช้ระเบยีบวิธีวจิยัแบบผสมผสาน ใช้เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ โดยท�าการสอบถามข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 3 กลุ ่มได้แก่  

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในชุมชน และผู้น�าชุมชน ในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-35 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมาท่องเท่ียวซ�้ามากกว่า 1 คร้ัง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว  

1 วัน โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวคือมาท�าบุญไหว้พระ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอันจะน�ามาสู่การท่องเที่ยวซ�้า  

พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอในการจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่ม 

ผู้ประกอบการในชุมชนและผู้น�าในชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมระดับดีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.30 โดยมีข้อเสนอแนะใน 

ได้แก่ ควรมีเครื่องมือในการสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน

โดยอ�านวยความสะดวก ปลอดภัยและควรมีการรวมกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมความรู้

ด้านโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านน้ีโดยตรง  
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เพ่ือบริหารจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยว, ศักยภาพ , การไหลทางกายภาพ

ABSTRACT

 This research aims to evaluate the logistics management system’s potential In Mueang 

District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province By using a mix research methodology Use the tool 

as a questionnaire and interview. By inquiring information from the sample group consisting of 3 

groups, namely tourists Entrepreneur in the community And community leaders In Muang District, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province By using sampling methods without using probability  

(Non-probability Sampling) using a total of 400 accidental sampling methods.

 The research found that Most tourists have a age range of 30-35 years, females more than 

males. In the aspect of tourism behavior, most of the tourists come back to repeat more than 1 

time. It takes 1 day to travel. When analyzing the relationship between the logistics elements of 

tourism and the satisfaction of tourists that will lead to repeated tourism It was found that tourists 

had a high level of satisfaction in managing the overall logistics component. The community 

entrepreneurs and community leaders are satisfied with the overall level of good for the tourism 

logistics component, with an average of 3.30, with suggestions on logistics management.  

In the same way as Should have tools to support tourists to easily travel into tourist destinations 

By facilitating safety and should include groups of individuals or related agencies to promote 

knowledge in Logistics to support tourism activities And there are agencies that are directly 

responsible for this To manage the logistics elements of tourism In Phra Nakhon Si Ayutthaya  

to be sustainable

Keyword: Tourism Logistics, Physical Flows, Information Flows

บทน�า

 ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมท่องเทีย่วได้กลาย

มาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อ 

ระบบเศรษฐกจิของโลกไปแล้ว เป็นทีย่อมรบักันว่า

เกือบจะทกุประเทศในโลกน้ี อตุสาหกรรม ท่องเท่ียว

ได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบ

การค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และ ในหลาย

ประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม 
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ที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับ

แรกในอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศนั้นๆ  

อีกด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวน้ี สอดคล้องกับความ 

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ซึ่งใน

รอบทศวรรษท่ีผ่านมา รายได้จากอุตสาหกรรม  

ท่องเที่ยวอยู่ในล�าดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอ่ืนๆ 

(Phromkaewtor,2010) การท่องเท่ียวถือเป็นกลไก

ในขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยในช่วง  

3-4 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2016 ไทยมีรายรับจาก 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเป ็นจ�านวนสูงถึง 1.76  

ล้านล้านบาท (หรอืคิดเป็นสดัส่วน 12% ของ GDP) 

นบัว่าเป็นปัจจยัหนุนทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญในภาวะ

ทีก่ารส่งออกและการลงทนุภาคเอกชนยงัคงซบเซา

 โดยจังหวัดหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น

หนึ่งในจังหวัดของเขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิต

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนกลาง ซึง่เป็นอดตีราชธานี

ของไทยนานกว่า 400 ปี นับเป็นราชธานีที่มีอายุ

ยาวนานท่ีสดุในประวัตศิาสตร์ของชาตไิทย ซึง่มไิด้

เป็นเพียงช่วงแห่งความเจรญิสงูสดุของชนชาติไทย

เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของ 

หมู่มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์แก่นานา

อารยประเทศอีกด้วยในปัจจุบันน้ียังมีร่องรอย 

หลักฐานซึ่งแสดงอัจฉริยภาพ และความสามารถ

อันย่ิงใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักร 

ผู้อุทิศส่วนตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทาง

ศลิปวัฒนธรรม และความมัง่ค่ังไว้ให้แก่ผนืแผ่นดิน

ไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล เป็นดินแดนท่ีมี

ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ 

โดดเด ่นท้ังด ้านกายภาพประวัติศาสตร ์และ

อารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็น

เครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Educational Scientific  

and Culture Organization : UNESCO) โดย 

คณะกรรมการมรดกโลกได้มมีตริบันครประวัตศิาสตร์ 

พระนครศรอียุธยา ซึง่มอีาณาเขตครอบคลมุอทุยาน

ประวัตศิาสตร์พระนครศรอียุธยา และเป็นพ้ืนทีท่ี่ได้

รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลกเมื่อวันท่ี 13 

ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย  

เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่ีม ี

นักท่องเที่ยว ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ให้ความสนใจเข้ามาเย่ียมชมตลอดท้ังปี สถานที่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้แก่ บริเวณเกาะเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบเขต

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระราชวังหลวง 

หรือพระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เจ ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหาร 

พระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนา

ราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร ป้อมเพชร หมู่บ้านญี่ปุ่น 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อนุสรณ์สถาน 

แห่งความจงรกัภักด ี(ทุง่หนัตรา) เป็นต้น ในบริเวณ

อ�าเภอบางปะอิน และอ�าเภอบางไทย เช ่น 

พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณอ�าเภอนครหลวง 

อ�าเภอท่าเรือ เช่น ประสาทนครหลวง วัดสะตือ 

ทีม่พีระพุทธรปูปางไสยาสน์ (นอน) ท่ียาวท่ีสดุ และ

ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส�าคัญ บริหาร

โดยเอกชน ได้แก่ ปางช้างแลเพนียด พิพิธภัณฑ์

ล้านของเล่น ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  

ตลาดน�้าท่ีขึ้นชื่อ ได้แก่ ตลาดน�้าวัดคลองสระบัว 

ตลาดน�า้วดัท่าการ้อง และตลาดน�า้อโยธยา ในเขต
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อ�าเภอพระนครศรอียุธยา รวมท้ังการท่องเท่ียวแบบ 

Night Tour ล่องเรือชมแสงสว่างยามค�่าคืนกับ

บรรยากาศริมแม่น�้าเจ้าพระยา รอบเกาะเมือง  

ผ่านสถานทีส่�าคญั วัด โบราณสถานทีป่ระดบัไฟไว้

อย่างงดงาม และชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ 

ชาวบ้านริมน�้า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

วิสยัทัศน์ (Vision) อยุธยาเมอืงมรดกโลก เป็นแหล่ง

เรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุนโดยมีจุดเน้นทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) “เป็นแหล่งท่องเท่ียวและ

เรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการ เมืองให้น่าอยู่ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการผลิต  

การค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และ

เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 โดยความหลากหลายทางอารยธรรมและ

สถานที่ท่องเท่ียวท�าให้การท่องเที่ยวเป็นระบบ 

ที่มีความซับซ้อนสูง (Piboonrungroj, 2012) การ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความส�าเร็จ

จึงจ�าเป็นต้อง เข้าใจระบบของห่วงโซ่อุปทานของ

การท่องเที่ยวเสียก่อน (Véronneau & Roy 2009) 

เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างย่ังยืน 

(Font,2008) โดยผ่านการประสานงานเชือ่มโยงของ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 

(Lemmetyinen, 2010) โดยการพัฒนาการท่องเทีย่ว

ดังกล่าวน้ันย่อมจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจได้ เป็นอย่างด ี(Spasic,2012) จากความ

ซบัซ้อนของการท่องเทีย่วนัน้เองท�าให้กรอบแนวคิด

ของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวมีความซับซ้อนไป

ด้วยเช่นกัน การจัดการระบบ โลจิสติกส์ที่ดีนั้น 

ส่งผลให้นักทองเทีย่วเกิดความประทบัใจ อันจะเกิด

การกลับมาท่องเที่ยวซ�้า ท�าให้เกิดการสร้างรายได้

จากการท ่องเ ท่ียว โดยจากผลการวิจัยของ 

(Kannika,2019) พบว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแหล่งท่องเที่ยว  

หากแต่อยู่ทีก่ารจดัการห่วงโซ่อปุทานของการท่องเทีย่ว 

(Tourism Supply Chain) ซึง่ก็คือ การจดัการข้ันตอน

ต่าง ๆ ในการบริการท่ีต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้มี

ประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านเวลา ต้นทุน และเกดิความ

พึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการศึกษาชี้ชัดว่าการจัดการ

การท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องกระท�าเป็นองค์รวม โดย

อาจมกีารบรูณาการกลุม่วสิาหกิจ (Cluster) ซึง่การ

บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาจหมายรวมถึงการ 

จัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบริบท 

แตกต่างจากการจดัการโลจสิตกิส์ของอตุสาหกรรม

อื่น ๆ และในประเทศไทย ยังมีการศึกษาค้นคว้า

วิจัยในด้านนี้น้อยมาก โดยเฉพาะหากได้มีการ

ศึกษาในพ้ืนที่ที่มีบริบทของพ้ืนที่ท่ีต่างกัน ผลลัพธ์

ที่ได้น่าจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้ โดยงานวิจัยต่อเน่ืองของ 

Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ท�าการ

ศึกษาถึงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

พบว่าการร่วมมือกันของวิสาหกิจต่างๆ ในโซ่

อปุทานการท่องเท่ียว (ได้แก่ โรงแรม ซพัพลายเออร์ 

และ บริษัททัวร์) เช่น การแบ่งปันข้อมูล การตั้งทีม

ท�างานร่วมกัน ตลอดจนการร่วมลงทุนระหว่างกัน

ทัง้ในด้านการพัฒนาบคุลากรและการลงทนุในด้าน

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ น้ัน จะช่วยให้

วิสาหกิจเหล่าน้ันมผีลการด�าเนินงานท่ีมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธิผลมากขึน้ทัง้ ด้านการเงนิ Aeknaree 

Toomphol. (2016). และโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

โลจิสติกส์ ตลอดจนท�าให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจต่อบรกิารการท่องเทีย่วของวิสาหกิจ

มากข้ึน ส�าหรับกลไกท่ีท�าให้การท�างานร่วมกันของ

วิสาหกิจเหล่าน้ันท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ศึกษาพบ
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ว่าการสร้างความร่วมมือกัน ภาพในโซ่อุปทานการ

ท่องเที่ยวเดียวกันนั้นจะสามารถท�าให้ วิสาหกิจ 

ลดต้นทุนการด�าเนินการ (Transaction cost)  

ลงได้อันจะส่งผลให้วิสาหกิจเองมีศักยภาพในการ

แข่งขันเพิ่มขึ้น

 จากการขยายตัวของการท่องเท่ียว ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ปัจจุบันมี การขยายตัว

เพ่ิมขึ้น ถ้าไม่มีการวางแผนระบบการจัดการ 

โลจิสติกส์ที่ดีน้ันอาจส่งผลกระทบ ต่อสถานท่ี 

ท่องเทีย่วทีม่อีายเุก่าแก่ เช่นในด้านของการคมนาคม

ขนส่ง พบว่าการเดนิทางในบรเิวณพ้ืนทีท่ี่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังขาด

ความเชื่อมโยงกันอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ยังมรีาคาทีส่งูกว่า มาตรฐาน และในปัจจบุนัยังไม่มี

การจัดระบบรถขนส่งสาธารณะเพ่ือรองรับการ 

ท่องเท่ียว มีเพียงรถตู้และรถสองแถวประจ�าทาง 

ที่มีเส้นทางรอบเกาะพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง

ภายในเกาะพระนครศรีอยุธยาบางเส ้นทาง 

ยังขาดข้อความป้ายจราจรแจ้งเส้นทาง ไม่มีป้าย

สัญลกัษณ์แสดงจดุจอดรถทีช่ดัเจนชดัเจนระหว่าง

เส้นทางและปลายทางในแต่ละจุดและไม่มีจุด

รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นทางการ

 โดยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีนั้น 

ควรค�านึงถึงศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่และ

ศักยภาพของระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวใน 

สถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงจะก่อให้เกิดการ

พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาการจัดการ

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการ

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2. เ พ่ือประเมินศักยภาพการจัดการ 

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของการจดั

การโลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเท่ียวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2. เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพการจัดการ 

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3. เ พ่ื อ ให ้ทราบ ถึงแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวใน

อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ

น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ  

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ในอนาคต
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านพื้นที่

 พ้ืนท่ีในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แหล่งท่อง

เที่ยวที่ได้รับความนิยม บริเวณอ�าเภอเมือง จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการจัดการ โลจิสติ

กส์การท่องเที่ยวเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวดัพระนครศรอียธุยา ใน 8 องค์ประกอบได้แก่ 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบโลจสิตกิส์การท่องเที่ยว 

• ด้านสถานท่ี,  

• ด้านบคุลากร,  

• ด้านสิง่ดงึดดูใจ,  

• ด้านการกลบัมาเท่ียวซํา้,  

• ด้านการให้บริการ,  

• ด้านการไหลทางการเงิน,  

• ด้านการไหลทางกายภาพ  

• ด้านการไหลของสารสนเทศ 

ศกัยภาพการจดัการโลจิสตกิส์ 

สําหรับการทอ่งเท่ียว 

แนวทางในการพฒันาการจดัการ 

โลจิสตกิส์เพ่ือการทอ่งเท่ียวในอําเภอ

เมืองจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• นกัทอ่งเท่ียว   
• ผู้ประกอบการในชมุชน   
• ผู้ นําชมุชน 
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ด้านสถานที่, ด้านบุคลากร, ด้านสิ่งดึงดูดใจ, ด้าน

การกลับมาเท่ียวซ�้า, ด้านการให้บริการ, ด้านการ

ไหลทางการเงิน, ด้านการไหลทางกายภาพ และ

ด้านการไหลของสารสนเทศ

การด�าเนินงานวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ 

(Survey Research) และการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการใช้ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จาก

กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ไม่ทราบจ�านวนแน่นอน

จ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ

ในชุมชน และผู ้น�าชุมชนในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

 1.  นักท่องเที่ยว ได้แก่นักท่องเท่ียวที่เข้า

มาท ่อง เ ท่ียวใน พ้ืน ท่ีอ� า เภอ เมื อง  จั งห วัด

พระนครศรอียธุยา โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างโดยไม่

ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จ�านวนกลุม่ตัวอย่างทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง 

ตามทฤษฎีของทาโร่ยามาเน่

 2.  ผูป้ระกอบการในชมุชน พ้ืนท่ีอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 50 ตัวอย่าง  

โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

(Non – Probability Sampling) ด้วยวิธีการ 

สุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 

Sampling)

 3.  ผู้น�าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 20 ตัวอย่างโดยใช ้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  

(Non - Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุม่ตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ใช้เครือ่งมอืในการวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้

 1.  ชุดที่  1 เป็นแบบสอบถามส�าหรับ 

นักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยในแบบสอบถามประกอบ

ด้วยข้อค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูทัว่ไป พฤติกรรม

การท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

ต ่อองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส ์ส�าหรับ 

การท่องเทีย่ว และข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะต่างๆ

 2.  ชุดท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ส�าหรับผู ้ประกอบการในชุมชนและผู ้น�าชุมชน 

ที่พ� านักอาศัยใน พ้ืนที่ อ� า เภอเมือง  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีประเด็นการสัมภาษณ ์

ทีเ่ก่ียวข้องกับ ด้านข้อมลูทัว่ไป ความพร้อมแนวทาง

การพัฒนาองค์ประกอบของระบบโลจสิตกิส์ส�าหรับ

การท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้แบ่งเป ็น 4 ตอน  

ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว ด้าน

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านความพึงพอใจ และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ 

การท่องเที่ยวโดยผลของการวิจัยพบว่า 

 1.  ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว

  จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มช่ีวงอายุ

เฉลีย่ 30-35 ปีสถานภาพโสด อาชพีพนักงานบริษทั 

รายได้ต่อเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท การศกึษา

ระดับปริญญาตรี โดยมีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล
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 2.  ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว

  จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่กลับมาท่องเท่ียวซ�้ามากกว่า 1 ครั้ง  

ใช ้เวลาท่องเท่ียว 1วัน ได ้รับข ้อมูลข ่าวสาร 

การท่องเที่ยวด้วยตนเอง เดินทางโดยใช้รถยนต์ 

ส่วนตัว วางแผน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง

น้อยกว่า 3,000 บาท โดยวัตถุประสงค์หลักของ 

การเดนิทางท่องเทีย่วคือท�าบญุ ไหว้พระ โดยปัจจยั

หลักที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวเน่ืองจากเดินทาง

สะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่นานโดยปัญหาที่พบคือ

ไม่มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีความ

ประสงค์จะกลับมาเที่ยวซ�้า

 3.  ด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

ต่อองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ส�าหรับการ 

ท่องเทีย่ว

  จากผลการวิจยัพบว่าด้านความพึงพอใจ

ของนกัท่องเทีย่วต่อองค์ประกอบของระบบโลจสิตกิส์

ส�าหรับการท่องเที่ยว ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ผลการประเมิน

S.D. แปลผล

ด้านสถานที่ 3.61 0.24 มาก

ด้านบุคลากร 2.90 0.65 ปานกลาง

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 2.84 0.71 ปานกลาง

ด้านการกลับมาเที่ยวซ้�า 3.82 0.33 มาก

ด้านการให้บริการ 2.94 0.83 ปานกลาง

ด้านการไหลทางการเงิน 3.15 0.66 มาก

ด้านการไหลทางกายภาพ 353 0.41 มาก

ด้านการไหลของสารสนเทศ 362 0.31 มาก

สรุปภาพรวม 330 0.43 ดี

x
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อภิปรายผล

 ส�าหรบัศกัยภาพการจดัการจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองในปัจจุบัน  

จากมุมมองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มพบว่า

 กลุ่มนักท่องเท่ียว ถือว่าเป็นกลุ่มที่ควร 

ให้ความส�าคัญมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นผู้รับบริการ 

โดยควรพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส ์

เพ่ือท�าให้นักท่องเทีย่วประทบัใจจนเกิดการกระตุน้ 

ให้เดินทางกลับมาท่องเท่ียวซ�้า ซึ่งสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาพ้ืนทีท่่องเท่ียวจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ท่ีได้เล็งเห็นความ

ส�าคญัในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบรูณาการ

ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

การท่องเท่ียวตามนโยบายของรฐับาล โดยวางแผน

การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์เพ่ือเชือ่มโยงการท่องเท่ียว

อาท ิเช่น วางแผนการบรหิารจดัการระบบคมนาคม

ขนส่ง รองรบัการเชือ่มโยงรถไฟฟ้าความเรว็สงูท่ีจะ

พร้อมใช้ในปี 2564 โดยมองถึงเรื่องของปริมาณ

ของผู ้ใช ้งาน การหลีกเลี่ยงปัญหารถติดและ 

การเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ทั้งทางบกและทางน�้า

การที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานีไฟฟ้า

ความเร็วสูง จะท�าให้กลายเป็นศูนย์กลางของการ

คมนาคมขนส่ง ประชาชนในจงัหวัดฯและพ้ืนท่ีใกล้

เคยีงสามารถเดนิทางได้สะดวก ขณะทีนั่กท่องเท่ียว

จากทัง้เอเชยีและยุโรป จะเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว

มากขึ้น เน่ืองจากนักท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะชินกับ 

การเดินทางโดยรถไฟ ก็จะสามารถวางแผนการ

ท่องเท่ียวเป็นแบบ Backpacker มาเองได้ และ 

จะมาค้างคืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น

 ผู ้ประกอบการในชุมชน มีความเห็น

สอดคล้องกันว ่าศักยภาพการจัดการจัดการ  

โลจิสติกส ์การท ่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันอยู่ในระดับดี 

โดยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเส้นทางการคมนาคม

ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เนื่องจากอยุธยาเป็น

จังหวัดท่ีสามารถท่องเที่ยวโดยใช้การคมราคม

ขนส่งได้ในหลายรูปแบบอาทิเช่น ทางบก ทางน�้า 

ทางรถไฟ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ

เชือ่มโยงกันได้ถือเป็นจดุดงึดดูนักท่องเทีย่วมคีวาม

หลากหลายในการท่องเทีย่วมากขึน้ มคีวามสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งตรงกับความต้องการของ 

นกัท่องเทีย่ว อกีท้ังควรมกีารรวมกลุม่ของหน่วยงาน

จากท้ังภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเข้ามาพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านโลจสิตกิส์ของผูป้ระกอบ

การในชุมชนให้เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน อีกทั้งควรมี

หน่วยงานหลักและงบประมาณท่ีสามารถพัฒนา

องค์ประกอบด้านการจดัการโลจสิตกิส์อย่างชดัเจน 

และเป็นรูปธรรม

 กลุ่มผู้น�าชุมชน มีความเห็นว่าศักยภาพ

การจัดการจัดการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในพ้ืนที่

อ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน 

มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับ 

ปานกลาง มแีหล่งท่องเทีย่วท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ 

โดยมีข ้อเสนอแนะให้พัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่องทางในการประชาสมัพันธ์ให้ข้อมลู

ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในชุมชน และ 

มแีผนเตรยีมความพร้อมในกรณีฉกุเฉนิต่างๆ ทีอ่าจ

เกิดขึ้นเช่น น�้าท่วม เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

ทั้ง 3 กลุ่ม โดยรวมรวมและท�าการวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการ โลจิสติกส์เพ่ือ

การท่องเทีย่วในอ�าเภอเมอืงจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

สรุปได้ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. ควรพัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีสามารถ

เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ โดยสามารถเชือ่มโยง

การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า ทางรางเข้า

ด้วยกันเพ่ืออ�านวยความสะดวก รวดเร็วให้กับ 

นักท่องเที่ยว

 2. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ท่ีได้มาตรฐานแก่นักท่องเท่ียว เช่นแผนที่ ป้าย 

บอกทางทีชั่ดเจนเว็ปไซด์แจ้งข้อมลู และศนูย์บรกิาร 

นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยว

 3.  ด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว 

ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การรักษาความ

ปลอดภัย ณ สถานีขนส่งต่างๆ เส้นทางท่องเที่ยว 

การเดินทางกรณีฉุกเฉิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถ

เข้าถึงและมั่นใจในการท่องเท่ียวโดยใช้การขนส่ง 

มวลชนมากขึ้น

 4. ควรมีการรวมกลุ่มของหน่วยงานจาก

ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเข้ามาพัฒนา 

ความรูค้วามสามารถด้านโลจสิติกส์ของผูป้ระกอบ

การในชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการ 

จัดเวทีอบรมสัมมนา workshop ให้ความรู้และ 

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการจัดการโลจิสติกส์

อย่างเป็นรูปธรรม

 5. เพ่ิมเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 

ให้มากข้ึนท้ังจ�านวนและสถานทีติ่ดต้ัง และ สามารถ

ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการสนับสนุนให ้

ผู ้ประกอบการในพ้ืนที่ใช ้ระบบ E-Banking  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการ

ช�าระสินค้าและบริการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นหัวเรื่อง 

ที่มีความสอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส ์

การ ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่

อื่น เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะกระจุกตัว 

อยู ่ ในอ�า เภอเมือง ท้ัง ท่ีสถานท่ีท ่องเที่ยวใน 

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยามกีารกระจายตวัอยู่เกือบ

ทุกอ�าเภอ Saowanee Samantreeporn. (2015). 

โดยอาจท�าการปรับปรุงรูปแบบการวิจัยให้มีความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน หรอืท�าการใช้สถิตริะดบัสงูขึน้

เพ่ือทีจ่ะสามารถอธิบายผลลัพธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน 

อีกท้ังยังสามารถเลือกพ้ืนที่อื่นท่ีมีบริบทของการ

ท่องเท่ียวต่างออกไปเพ่ือน�าผลลพัธ์มาเปรยีบเทยีบ

กัน หรืออาจท�าการวิจัยโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน

สถานการณ์ท่ีไม่ปกติเช่น โลจิสติกส์การท่องเท่ียว

ในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตเช่น อุทกภัย วาตภัย  

หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพ่ือเป็นการวางแผน

เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
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