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การจดัการโลจสิตกิส์การท่องเทีย่วของธุรกจิน�าเทีย่วในจงัหวดัเชียงราย
 
Tourism Logistic Management of Travel Business in Chiangrai

ณภทัร		ทิพยศ์รี		

ขจีโฉม		เจียตระกลู	และคณะ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเชียงราย

บทคดัย่อ

	 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ	 (1)ประเมินการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทั

น�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายและ	 (2)	 เปรียบเทียบการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทัน�าเท่ียว 

ในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามลกัษณะของธุรกิจ	ทุนในการด�าเนินงาน	ระยะเวลาการด�าเนินงาน	และ

จ�านวนพนกังาน	ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ	ผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�านวน	

127	ราย	เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ	แบบสอบถาม	และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์	ไดแ้ก่	 

ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 	ผลการวิจยัพบว่าการจดัการโลจิสติกส์ 

การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเม่ือพิจารณาเป็น 

รายดา้น	พบว่าค่าคะแนนสูงสุด	คือ	ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ	รองลงมาคือดา้นการใหบ้ริการการรับ

จ่ายเงิน	และต�่าท่ีสุดคือ	ดา้นการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง	ส�าหรับผลการเปรียบเทียบ

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทัน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามลกัษณะของธุรกิจ	 

ทุนในการด�าเนินงาน	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนกังานในธุรกิจ	พบว่า	 ธุรกิจน�าเท่ียว

ท่ีมีลกัษณะของธุรกิจ	ทุนในการด�าเนินงาน	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนกังานในธุรกิจ

ต่างกนั	มีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่างกนั	โดยสรุป	ผลการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ 

การท่องเท่ียวของบริษัทน�าเท่ียวในจังหวดัเชียงราย	สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาการจดัการระบบการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพใน 

การด�าเนินงานและมีศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาดบริการต่อไป

ค�าส�าคญั :	การจดัการโลจิสติกส์	การท่องเท่ียว	ธุรกิจน�าเท่ียว

Abstract

	 This	 research	aims	 to	 (1)	 evaluation	 tourism	 logistic	management	of	 travel	business	 in	 

Chiang	Rai,	and	(2)	compare	tourism	logistic	management	of	travel	business	in	Chiang	Rai,	classified	

by	cost	of	operations,	duration	of	operation	and	the	number	of	employees.	There	are	127	entrepreneurs	

of	 travel	business	 in	Chiang	Rai.	Questionnaire	was	used	a	 tool	for	data	collection	and	statistically	 

analyzed	by	using	mean	and	standard	deviation.	The	study	found	that	the	overall	opinion	of	entrepre-

neur	of	travel	business	on	tourism	logistics	management	in	Chiang	Raiwas	at	high	level	in	all	aspects.	 
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The	highest	rating	was	customer	service	and	followed	by	the	service	of	payment.	For	the	lowest	was	the	 

enjoyment	of	travel.	The	results	of	comparing	tourism	logistics	management	of	travel	business	in	Chiang	Rai	 

province	categorizing	by	business	 type,	operation	capital,	duration	of	business	operation,	and	 the	 

number	of	employee	found	that	differentiation	of	them	had	tourism	logistics	management	differently.	In	 

summary,	the	findings	on	the	tourism	logistics	management	of	the	travel	business	in	Chiang	Rai	can	

be	used	to	as	a	guide	to	improve	logistics	management	in	tourism	in	Chiang	Rai	and	to	achieve	better	 

efficiency	in	operations.	

Keywords:	logistics	management,	logistics,	tourism,	travel		business

บทน�า 

	 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย	

สามารถสร้างรายไดท่ี้มีมูลค่าอนัดบัหน่ึงของการคา้บริการของประเทศไทย	ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้

เกิดธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	อาทิ	โรงแรมและท่ีพกั	ภตัตาคาร	ร้านอาหาร	ร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก	

การคมนาคมขนส่ง	เป็นตน้	อนัท�าใหเ้กิดการลงทุน	การจา้งงาน	และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน	

สามารถสร้างกระแสเงินทุนหมุนเวยีนในประเทศเพ่ิมข้ึน	(ศนูยบ์ริหารจดัการความรู้,	2554)

	 จากสภาวะการแข่งขนักนัสูง	 ธุรกิจจ�าเป็นตอ้งแสวงหาวิธีการจดัการใหม่และประสิทธิภาพ

ทางดา้นตน้ทุน	โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดี	 ส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้	และสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุดเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าในระยะยาว	

(Zineldin,	2004))ธุรกิจน�าเท่ียวเป็นอีกหน่ึงธุรกิจการบริการท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง	 เป็นธุรกิจท่ีมุ่ง

เน้นการดึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนทอ้งถ่ินของตนรวมทั้งท�าหน้าท่ีการน�าเท่ียวทั้งภายในและต่าง

ประเทศ	ขณะเดียวกนั	จงัหวดัเชียงรายเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย	 เป็นเมืองเก่าแก่

ท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนาน	และอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยป่าไมบ้นดอยท่ีสูงสลบัซบัซอ้น	เป็นแหล่งก�าเนิด

ตน้น�้ าและน�้าตกอนังดงามหลายแห่ง	อีกทั้งยงัมีเทือกเขาผปัีนน�้าท่ีพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึง

ดา้นทิศเหนืออีกทั้งยงัเป็นจุดแรกท่ีแม่น�้ าโขงไหลผา่นประเทศไทย	เป็นพรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทย

กบัประเทศสหภาพรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงท�าใหจ้งัหวดัเชียงรายไดรั้บความสนใจจากนกัท่อง

เท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	(กรมการท่องเท่ียว,	2554)

	 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงเคร่ืองมือส�าคญัท่ีน�ามาช่วยการบริหารจดัการระบบ

การท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 เน่ืองจากการจดัการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้

หรือบริการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการจากตน้ทางไปสู่ปลายทาง	การจดัการโลจิสติกส์ส�าหรับการ

ท่องเท่ียวจะครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งนกัท่องเท่ียวและวตัถุส่ิงของ	การใหแ้ละรับขอ้มูลข่าวสาร	และการ

รับจ่ายเงิน(กมลชนก	สุทธิวาทนฤพฒิุ	และคณะ,	2547)ยิง่กวา่นั้นกล่าวไดอี้กวา่การจดัการโลจิสติกส์การ

ท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมตน้จากการขนส่งนกัท่องเท่ียวโดยรวมกิจกรรมต่าง	ๆ	ตลอดจน

ห่วงโซ่อุปทานท่ีเก้ือกลูกนั	การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถกูตอ้งแม่นย �าแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ	หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึงโลจิสติกส์ท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบัหลายลกัษณะ	ไดแ้ก่	 ส่ิงท่ีมีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว	ในรูป
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ของยานพาหนะ	ความสามารถในการเขา้ถึง	การบริการขอ้มูลข่าวสาร	เวลาในการใหบ้ริการ	ความเอาใจ

ใส่	การอ�านวยความสะดวก	การสร้างความปลอดภยั	ตลอดจนความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม	เป็นตน้	เพ่ือ

ท�าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจจากการรับบริการ	(คมสัน		สุริยะ,	2551)	อยา่งไรก็ตาม	ธุรกิจน�าเท่ียวซ่ึงมี

บทบาทส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจึงตอ้งให้ความส�าคญักบัการก�าหนดกลยทุธ์ทางการ

แข่งขนัเพ่ือสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจและประเทศยิ่งข้ึน	 	 (Avci,	Madanoglu	and	Okumus,	2011) 

โดยเฉพาะการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการจดัการโลจิสติกส์ท่องเท่ียวให้มีเกิดประสิทธิภาพ 

ในการบริการแก่ผูรั้บบริการตั้งแต่การตอ้นรับนักท่องเท่ียว	การขนส่ง	และกระบวนการอ�านวยความ

สะดวกต่าง	ๆ	เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน	มีความพึงพอใจและประทบัใจจากการมารับบริการ	ในท่ีสุดจะ

กลบัมาเยอืนซ�้ าอีก	

	 จากความส�าคญัดงักล่าว	ผูศึ้กษาจึงท�าการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�า

เท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	โดยมีวตัถุประสงค	์ เพ่ือศึกษาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทัน�า

เท่ียวในจงัหวดัเชียงรายเป็นอยา่งไร	อยูใ่นระดบัใด	โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน�าไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาปรับปรุงระบบของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพสามารถสร้างความพึง

พอใจและความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวต่อไป	โดยกรอบแนวคิดการวจิยัสามารถน�าเสนอดงัน้ี

   

ภาพท่ี	1	กรอบแนวคิดการวจิยั

วตัถุประสงค์การวจิยั

	 1.	เพื่อประเมินการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทัน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย 

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของบริษทัน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย

จ�าแนกตามลกัษณะของธุรกิจ	ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวน

พนกังาน

สมมตฐิานการวจิยั

	 1.	ลกัษณะของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่างกนั

	 2.	ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้ของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่างกนั

	 3.	ระยะเวลาการด�าเนินงานของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่างกนั

	 4.	จ�านวนพนกังานของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวต่างกนั

สถานภาพทัว่ไป

										•	 	ลกัษณะของธุรกิจ

										•	 	ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้

										•	 	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน

										•	 	

การจดัการโลจสิตกิส์การท่องเทีย่ว

											•			การขนส่งนกัท่องเท่ียว

											•			การใหข้อ้มูลข่าวสาร

											•			การใหบ้ริการรับจ่ายเงิน

											•			การสร้างความเพลิดเพลิน	

	 	 ระหวา่งการเดินทาง
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

	 1.	ทราบการจดัการโลจิตติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย

	 2.	ทราบผลการเปรียบเทียบของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดั

เชียงราย

	 4.	ขอ้มูลจากการศึกษาน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดั

เชียงรายและจงัหวดัอ่ืน	ๆส�าหรับการพฒันา	ระบบการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนและท�าใหล้กูคา้มีเกิดความพึงพอใจเม่ือมารับบริการ

	 5.	ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน�าไปใชเ้ป็นทางส�าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียว	และหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวน�าไปวางแผนและพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ	และ 

มีศกัยภาพทางการแข่งขนัต่อไป

วธีิด�าเนินการวจิยั

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั

	 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี	คือกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�านวน	

127	ราย	(ศนูยบ์ริการใหข้อ้มูลท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย,	2555)

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั	 คือแบบสอบถาม	ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด

ของการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว	โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ไดแ้ก่	

ตอนท่ี	1	คือขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั	

เพศ	อาย	ุสถานภาพ	ระดบัการศึกษา	ระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน	ต�าแหน่งงานในปัจจุบนั	และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ	(Check	List)	ตอนท่ี	2	คือ	ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ

น�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบของธุรกิจ	การลงทุนเร่ิมตน้ในการด�าเนิน

ธุรกิจ	ระยะเวลาในการด�าเนินงานของธุรกิจ	จ�านวนพนกังานในธุรกิจ	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ	 

กลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการหลกัของธุรกิจ	และสดัส่วนของกลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบเลือก

ตอบ	(Check	List)	และตอนท่ี	3คือ	ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	

ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดั	5	ดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว	การให้ขอ้มูลข่าวสาร	การให้บริการ

รับจ่ายเงิน	การสร้างความเพลิงระหว่างการเดินทาง	และการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการลกัษณะค�าถามเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 มี	5	ระดบัคือมากท่ีสุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสุด 

โดยก�าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว	ดงัน้ี

	 	 	 5	คะแนน		 หมายถึง				 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระดบัมากท่ีสุด

	 	 	 4	คะแนน		 หมายถึง		 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในระดบัมาก

	 	 	 3	คะแนน		 หมายถึง		 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระดบัปานกลาง

	 	 	 2	คะแนน		 หมายถึง		 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระดบันอ้ย	

	 	 	 1	คะแนน		 หมายถึง		 การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระดบันอ้ยท่ีสุด
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 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื

	 งานวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการน�าไปทดลองใช	้ 
(Try	Out)	กบัผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรตวัอยา่งจ�านวน	30	ราย	ก่อนใชเ้กบ็ขอ้มูล

จริงจากผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	 เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ	(Reliabil-

ity	Test)	โดยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า	(Alfa	Coefficient)ของครอนบคั(Cronbach)	ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยม 

ใชใ้นการทดสอบความเช่ือมัน่ของมาตราวดัท่ีมีจ�านวนหลายๆ	รายการ	โดยมีเกณฑข์องค่าความเช่ือมัน่ 
ไม่น้อยกว่า	 0.7	 (Nunnally	 and	Berstein,	 1994)	ทั้ งน้ีผลการทดสอบพบว่า	 ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามมีค่าเท่ากบั	0.78	 ซ่ึงมีค่ามากกวา่	0.7	ดงันั้น	แบบสอบถามจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน�าไป

ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจริงต่อไปได้

 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์	ไดแ้ก่	สถิติเชิงพรรณนา	ประกอบดว้ย	การหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 

ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยั

	 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี	สามารถสรุปผลการวจิยั	ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

	 1.	ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	พบวา่	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	

อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง	30-35	ปี	สถานภาพสมรส	การศึกษาระดบัปริญญาตรี	ระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ในหน่วยงานมากกวา่	9	ปี	ต�าแหน่งงานในปัจจุบนั	คือ	ผูจ้ดัการ	และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยส่วนใหญ่

มากกวา่	30,000	บาท

	 2.	ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	พบว่า	 ส่วนใหญ่ธุรกิจอยูใ่นรูปแบบธุรกิจ

เจา้ของคนเดียว	 เงินลงทุนเร่ิมตน้ในการด�าเนินธุรกิจ	500,000-1,000,000	บาท	ระยะเวลาในการด�าเนิน

งานของธุรกิจมากกวา่	10	ปี	จ�านวนพนกังานในธุรกิจ	4-6	คน	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ	อยูร่ะหวา่ง	

50,000-100,000	บาท	กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการหลกัของธุรกิจโดยส่วนใหญ่คือ	ลูกคา้ชาวต่างชาติ	สัดส่วน

ของกลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการคือ	ลกูคา้ชาวต่างชาติมีสดัส่วนมากกวา่ลกูคา้ชาวไทย

	 3.	ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	สามารถ

น�าเสนอดงัตารางท่ี	1	ดงัน้ี

 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว

ของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย

การจดัการโลจสิตกิส์การท่องเทีย่ว µ o ระดบัการจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเทีย่ว

1.	ดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว

2.	ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

3.	ดา้นการใหบ้ริการรับจ่ายเงิน

4.	ดา้นการสร้างความเพลิดเพลินระหวา่งการเดินทาง

5.	ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ

4.41

4.36

4.31

4.20

4.56

0.44

0.64

0.57

0.84

0.41

มาก

มาก

มาก

มาก

มากท่ีสุด

รวม 4.37 0.39 มาก
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	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	 ธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	โดยรวมมีการจดัการโลจิสติกส์การท่อง

เท่ียวอยู่ในระดบัมาก	 (µ=4.37)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น	พบว่า	ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการอยู ่

ในระดับมากท่ีสุด	 (µ=4.56)	 รองลงมา	 คือด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร(µ=4.36)	 และค่าต�่าสุด	 คือ 

ดา้นการสร้างความเพลิดเพลินระหวา่งการเดินทาง	(µ=4.20)

	 4.	ขอ้มูลเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว 

ของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ	ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้	ระยะ

เวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนกังาน	พบวา่ธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีลกัษณะของธุรกิจ	 

ทุนในการด�าเนินงาน	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนกังานในธุรกิจต่างกนั	มีการจดัการโลจิ

สติกส์การท่องเท่ียวต่างกนัจึงกล่าวไดว้า่ผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี	1-4	สรุปรายละเอียด

ผลการเปรียบเทียบ	ดงัน้ี

	 4.1	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวใน

จงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ	พบวา่	รูปแบบของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติ

กส์การท่องเท่ียวต่างกนั	โดยธุรกิจบริษทัจ�ากดัมีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวมากกวา่ธุรกิจเจา้ของ

คนเดียวและหา้งหุน้ส่วน

 ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบั

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ

การจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเทีย่ว

ธุรกจิเจ้าของคนเดยีว ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ�ากดั รวม

μ σ μ σ μ σ μ σ

1.	ดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว

2.	ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

3.	ดา้นการใหบ้ริการรับจ่ายเงิน	

4.	ดา้นการสร้างความเพลิดเพลิน

ระหวา่งการเดินทาง

5.	ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ

4.40

4.35

4.31

4.23

4.55

0.45

0.65

0.56

0.82

0.41

4.56

4.41

4.08

3.44

4.88

0.38

0.57

0.83

1.39

0.16

4.50

4.44

4.44

4.17

4.78

0.50

0.38

0.96

0.29

0.19

4.41

4.36

4.31

4.20

4.56

0.44

0.64

0.57

0.84

0.41

รวม 4.37 0.39 4.28 0.51 4.47 0.25 4.37 0.39

	 4.2	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวใน

จงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้	แสดงดงัตารางท่ี	3
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 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบั

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามทุนในการด�าเนินงาน

เร่ิมตน้ของธุรกิจ

การจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเทีย่ว

น้อยกว่า 

500,000

500,000 - 

1,000,000 

500,000 - 

1,000,000

มากกว่า 

1,500,000
รวม

μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ

1.ในดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว

2.ในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

3.ในดา้นการใหบ้ริการรับจ่ายเงิน

4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

เพลิดเพลินระหวา่งการเดินทาง

5.ในดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ

4.50

4.28

4.41

4.46

4.56

0.35

0.69

0	

.46

0.44

0.36

4.34

4.37

4.20

4.11

4.50

0.42

0.66

0.58

1.05

0.43

4.30

4.56

4.58

4.39

4.82

0.58

0.40

0.42

0.52

0.33

4.52

4.26

4.17

3.85

4.62

0.46

0.69

0.74

0.90

0.39

4.41

4.36

4.31

4.20

4.56

0.44

0.64

0.57

0.84

0.41

รวม 4.42 0.34 4.30 0.42 4.53 0.33 4.29 0.43 4.37 0.39

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้ของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์

การท่องเท่ียวต่างกนั	โดยทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้ของธุรกิจน�าเท่ียว	1,000,000-1,500,000	บาท	มีการ

จดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวมากกวา่ทุนนอ้ยกวา่	500,000	บาท	และ	500,000-1,000,000	บาท

	 4.3	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวใน

จงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินงาน	แสดงดงัตารางท่ี	4

 ตารางที่ 4	แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบั

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามระยะเวลาในการ

ด�าเนินงานของธุรกิจ

การจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเทีย่ว

นอ้ยกวา่	

5	ปี
5	-	7	ปี 8	-	10	ปี

มากกวา่	

10	ปี
รวม

μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ

1.ในดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว

2.ในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

3.ในดา้นการใหบ้ริการรับจ่ายเงิน

4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

เพลิดเพลินระหวา่งการเดินทาง

5.ในดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ

4.54

4.22

4.17

4.50

4.50

0.25

0.98

0.46

0.32

0.42

4.36

4.37

4.36

4.47

4.43

0.48

0.52

0.50

0.48

0.37

4.33

4.27

4.27

4.23

4.47

0.40

0.75

0.59

0.92

0.40

4.48

4.40

4.31

3.92

4.73

0.44

0.64

0.63

1.00

0.39

4.40

4.36

4.31

4.20

4.56

0.44

0.64

0.57

0.84

0.41

รวม 4.39 0.43 4.40 0.26 4.31 0.43 4.37 0.46 4.37 0.39
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จากตารางท่ี	4	พบว่า	ระยะเวลาในการด�าเนินงานของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์การ

ท่องเท่ียวต่างกนั	โดยระยะเวลาในการด�าเนินงานของธุรกิจ	5-7	ปี	 มีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว

มากกวา่ระยะเวลานอ้ยกวา่	5	ปี,	8-10	ปี	และมากกวา่	10	ปี

	 4.4	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวใน

จงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามจ�านวนพนกังานในธุรกิจแสดงดงัตารางท่ี	5

 ตารางที่ 5	แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบั

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	จ�าแนกตามจ�านวนพนกังานใน

ธุรกิจ

การจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเทีย่ว

นอ้ยกวา่	

5	ปี
5	-	7	ปี 8	-	10	ปี

มากกวา่	

10	ปี
รวม

μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ

1.ในดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียว

2.ในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

3.ในดา้นการใหบ้ริการรับจ่ายเงิน

4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

เพลิดเพลินระหวา่งการเดินทาง

5.ในดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ

4.52

4.11

4.41

4.36

4.52

0.54

0.82

0.52

0.47

0.39

0.54

0.82

0.52

0.47

0.39

0.44

0.48

0.47

0.60

0.31

4.25

4.10

4.12

4.26

4.37

0.44

0.88

0.61

0.87

0.51

4.54

4.48

4.40

3.82

4.87

0.39

0.56

0.67

1.06

0.26

4.41

4.36

4.31

4.20

4.56

4.41

4.36

4.31

4.20

4.56

รวม 4.39 0.47 4.40 0.28 4.22 0.47 4.42 0.44 4.37 0.39

	 จากตารางท่ี	5	พบว่า	จ�านวนพนกังานในธุรกิจของธุรกิจน�าเท่ียวต่างกนัมีการจดัการโลจิสติกส์

การท่องเท่ียวต่างกนั	โดยจ�านวนพนกังานในธุรกิจมากกวา่	10	คน	มีการจดัการจดัการโลจิสติกส์การท่อง

เท่ียวมากกวา่นอ้ยกวา่	5	คน,	5-7	คน	และ	8-10

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั

	 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี	พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายมีความคิดเห็นเก่ียว

กบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น	พบว่า	โดยส่วนใหญ่ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการมีคะแนนอยู่

ในระดบัสูงสุด	รองลงมา	คือดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร	และต�่าสุดคือ	การสร้างความเพลิดเพลินระหวา่ง 

การเดินทาง	จึงกล่าวไดว้่าการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส�าคญัต่อการพฒันา

ธุรกิจน�าเท่ียวโดยท่ีธุรกิจจ�าเป็นตอ้งมีการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ	การขนส่งนกัท่องเท่ียว	การใหข้อ้มูลข่าวสาร	 

การบริการรับจ่ายเงิน	การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางให้นกัท่องเท่ียวผ่อนคลาย	รวมทั้ง

เอาใจใส่ผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี	เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความประทบัใจจากการรับบริการ	ทั้งน้ีสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ	รวิพร	 	 คูเจริญไพศาล	(2549)	กล่าวว่า	การจดัการโลจิสติกส์	 เป็นกระบวนการวางแผน	 

การลงมือท�า	และการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนประหยดัตน้ทุนในทุกขั้นตอน
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การผลิตจนถึงส่งมอบสินคา้	โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดอ้ย่างถูกตอ้งและพึงพอใจสูงสุด	รวมทั้งมีตน้ทุนต�่าสุด	และขณะเดียวกนัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

ของ	คมสนั		สุริยะ	(2551)	ไดก้ล่าววา่	การจดัการโลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเท่ียวครอบคลุมกบัการขนส่ง

นกัท่องเท่ียวและวตัถุส่ิงของ	การใหแ้ละรับขอ้มูลข่าวสาร	เพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งแม่นย �าและ

มีความรวดเร็วของการรับ	 จ่ายเงิน	 ซ่ึงเป็นรูปแบบการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวเพ่ือเกิดความประทบั

ใจจากการมาเยือน	รวมทั้งจะมีการให้ค �าแนะน�าบอกต่อ	และกลบัมาเยือนซ�้ าอีกต่อไป	ดงันั้นจึงสรุปได้

ว่าการจดัการโลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผน	การด�าเนินงาน	และ 

การควบคุมการเคล่ือนไหวทั้ งไปและกลับตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แก่ลูกคา้สามารถสร้างความความเพลิดเพลินท่ีเหมาะ

สมและความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวนัน่เอง	(อนงค	์	ไพจิตประภาภรณ์,	2550)

	 ส�าหรับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจ

น�าเท่ียวในจังหวดัเชียงราย	 จ�าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ	 ทุนในการด�าเนินงานเร่ิมต้น	 ระยะเวลา 

ในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนกังาน	พบวา่	ธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ	ทุนใน 

การด�าเนินงานเร่ิมตน้	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และจ�านวนพนักงานต่างกนั	 มีการจดัการโลจิสติ

กส์การท่องเท่ียวแตกต่างกนั	 	ทั้ งน้ีผลการวิจยัได้พบว่าธุรกิจท่ีเป็นรูปแบบบริษทัจ�ากดัมีการจดัการ 

โลจิสติกส์การท่องเท่ียวมากกว่าธุรกิจในรูปแบบอ่ืน	 เป็นเพราะบริบทของธุรกิจในรูปแบบบริษทั

จ�ากดัมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบ	อยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหาร	มีโครงสร้างการปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างชดัเจน	 จึงมีการวางแผน	และจดัระบบการด�าเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	ขณะเดียวกนั

ในการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าธุรกิจน�าเท่ียวท่ีมีทุนในการด�าเนินงานเร่ิมตน้ของธุรกิจน�าเท่ียว	1,000,000-

1,500,000	บาท	มีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวมากกว่าเน่ืองจากธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูงยอ่มมีเงิน

ส�าหรับใชใ้นการบริหารจดัการและมีเงินทุนหมุนเวียนไดม้าก	 เกิดความคล่องตวัรวมทั้งสามารถช่วย

ในการขบัเคล่ือนการด�าเนินกิจกรรมของธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	ยิ่งกว่านั้นธุรกิจท่ีมีระยะเวลาใน 

การด�าเนินธุรกิจช่วง	4-6	ปี	เป็นช่วงท่ีมีความเจริญเติบโตในการด�าเนินธุรกิจ	เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในตลาด	ธุรกิจ

กลุ่มน้ีจึงมีการวางแผนและพฒันาระบบการจดัการโลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเท่ียว	รวมทั้งเสริมสร้าง

ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนักท่องเท่ียวให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว

นอกจากนั้นการศึกษาคร้ังยงัพบวา่ธุรกิจท่ีมีจ�านวนพนกังานในธุรกิจมากกวา่	10	คน	มีการจดัการโลจิสติ

กส์มากกว่าเพราะว่าธุรกิจน�าเท่ียวโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเลก็ต่างมุ่งแสวงหาวิธีการบริหารจดัการ

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	สามารถบริหารจดัการไดง่้าย	สะดวก	และคล่องตวั	รวมทั้งให้ความส�าคญักบั

การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวไดดี้กวา่เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวตั้งแต่

ตน้ทางไปจนถึงปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประกอบกบัการสร้างความประทบัใจจากการมาเยือน

ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดียิง่	สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ	มนสิชา	อินทจกัร	(2555)	พบวา่	ธุรกิจ

น�าเท่ียวทีมีทุนในการด�าเนินงาน	ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ	และจ�านวนพนกังานต่างกนั	ธุรกิจน�าเท่ียว

มีการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภกัดีใหก้บัผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั	 เช่นเดียวกนัPongpearchan	

and	Mumi	(2005)	กล่าววา่	 ธุรกิจท่ีมีขนาดกิจการ	อายขุองกิจการ	และทุนการด�าเนินงานต่างกนัมีผลต่อ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกิจการต่างกนั
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	 ดงันั้น	จึงกล่าวไดว้า่การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวเป็นส่ิงจ�าเป็นยิง่ส�าหรับ

องคก์รธุรกิจน�าเท่ียวท่ีตอ้งใหค้วามส�าคญัตั้งแต่การวางแผนการเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวจากตน้ทางไปยงั

ไปปลายทางตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง	การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวตอ้งค�านึงถึง

ทั้งส่ิงท่ีให้บริการ	การให้บริการขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง	ความเอาใจใส่	การอ�านวยความสะดวก	และ

การระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความเช่ือมัน่จากการมาท่องเท่ียวและเกิด

ความประทบัใจในการมาเยือนตั้งแต่คร้ังแรกและกลบัมาเท่ียวซ�้ าอีก	ในท่ีสุดจะมีการแนะน�าบอกต่อนกั

ท่องเท่ียวรายอ่ืน	ให้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายมากข้ึนอนัท�าให้การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย 

มีศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวในจงัหวดั

เชียงรายโดยผลท่ีได้จากการวิจยัสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเท่ียว 

ควรท�าการวางแผนและพฒันาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจน�าเท่ียวดา้นการขนส่งนกั

ท่องเท่ียวเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจในการเดินทาง	ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน	 

ถูกตอ้งแม่นย �าและรวดเร็ว	ส�าหรับด้านการให้บริการรับจ่ายเงินควรเป็นไปตามขอ้ตกลงกนัไวแ้ละ 

ให้บริการหลายช่องทางเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว	ขณะเดียวกันจะต้องสร้างความ

เพลิดเพลินระหว่างการเดินทางการแก่นักท่องเท่ียว	รวมทั้งควรให้ความเอาใจใส่แก่ผูรั้บบริการ	 เช่น 

การให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวอย่างทัว่ถึง	และอ�านวยความสะดวกอย่างครบวงจร	 เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

ในการบริการ	และสร้างความประทบัใจแก่ลกูคา้และกลบัมาเยอืนซ�้ าต่อไป

	 ส�าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป	ควรท�าการศึกษาเก่ียวกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจน�าเท่ียวเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย	และควรศึกษาเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	รวมทั้ง

ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความเป็นเลิศในการบริการเพ่ือสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว

สูงสุดทั้งน้ีเพื่อน�าไปสู่ศกัยภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจน�าเท่ียวต่อไป
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