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การจัดการโลจิสติกส์ การท่ องเทีย่ วของธุรกิจน�ำเทีย่ วในจังหวัดเชียงราย
Tourism Logistic Management of Travel Business in Chiangrai
ณภัทร  ทิพย์ศรี   
ขจีโฉม  เจียตระกูล และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)ประเมิ นการจัดการโลจิ สติ กส์ การท่องเที่ ยวของบริ ษทั
น�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงรายและ (2) เปรี ยบเทียบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของบริ ษทั น�ำเที่ยว
ในจังหวัดเชี ยงราย จ�ำแนกตามลักษณะของธุ รกิจ ทุนในการด�ำเนิ นงาน ระยะเวลาการด�ำเนิ นงาน และ
จ�ำนวนพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน
127 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบว่าการจัดการโลจิ สติ กส์
การท่องเที่ ยวของธุ รกิ จน�ำเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่ อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าค่าคะแนนสู งสุ ด คือ ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ รองลงมาคือด้านการให้บริ การการรับ
จ่ายเงิน และต�่ำที่สุดคือ ด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ส�ำหรับผลการเปรี ยบเทียบ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของบริ ษทั น�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย จ�ำแนกตามลักษณะของธุ รกิจ
ทุนในการด�ำเนิ นงาน ระยะเวลาในการด�ำเนิ นงาน และจ�ำนวนพนักงานในธุ รกิจ พบว่า ธุ รกิจน�ำเที่ยว
ที่มีลกั ษณะของธุ รกิจ ทุนในการด�ำเนิ นงาน ระยะเวลาในการด�ำเนิ นงาน และจ�ำนวนพนักงานในธุ รกิจ
ต่างกัน มีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่างกัน โดยสรุ ป ผลการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
การท่ อ งเที่ ย วของบริ ษ ัท น�ำ เที่ ย วในจัง หวัด เชี ย งราย สามารถน�ำ ไปเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การด�ำเนินงานและมีศกั ยภาพทางการแข่งขันในตลาดบริ การต่อไป
ค�ำส� ำคัญ : การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ธุรกิจน�ำเที่ยว
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 entrepreneur 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�ำ	

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
สามารถสร้างรายได้ที่มีมูลค่าอันดับหนึ่ งของการค้าบริ การของประเทศไทย ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้
เกิดธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พกั ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก
การคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้น อันท�ำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้น
สามารถสร้างกระแสเงินทุนหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้น (ศูนย์บริ หารจัดการความรู ้, 2554)
จากสภาวะการแข่งขันกันสู ง ธุ รกิ จจ�ำเป็ นต้องแสวงหาวิธีการจัดการใหม่และประสิ ทธิ ภาพ
ทางด้านต้นทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริ การที่ดี ส่ งมอบสิ่ งที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า และสามารถ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ ลู ก ค้า อย่า งสู ง สุ ด เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า ในระยะยาว
(Zineldin, 2004))ธุ รกิจน�ำเที่ยวเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจการบริ การที่มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง เป็ นธุ รกิจที่มุ่ง
เน้นการดึ งกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มาเยือนท้องถิ่นของตนรวมทั้งท�ำหน้าที่การน�ำเที่ยวทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงรายเป็ นอีกหนึ่ งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็ นเมืองเก่าแก่
ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และอุดมสมบรู ณ์ไปด้วยป่ าไม้บนดอยที่สูงสลับซับซ้อน เป็ นแหล่งก�ำเนิ ด
ต้นน�้ำและน�้ำตกอันงดงามหลายแห่ง อีกทั้งยังมีเทือกเขาผีปันน�้ำที่พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึง
ด้านทิศเหนืออีกทั้งยังเป็ นจุดแรกที่แม่น้ ำ� โขงไหลผ่านประเทศไทย เป็ นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสหภาพรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวจึงท�ำให้จงั หวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่อง
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (กรมการท่องเที่ยว, 2554)
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งเครื่ องมือส�ำคัญที่นำ� มาช่วยการบริ หารจัดการระบบ
การท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เนื่ องจากการจัดการโลจิสติกส์เป็ นกระบวนการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
หรื อบริ การทั้งภาคการผลิตและภาคบริ การจากต้นทางไปสู่ ปลายทาง การจัดการโลจิสติกส์สำ� หรับการ
ท่องเที่ยวจะครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ งนักท่องเที่ยวและวัตถุส่ิ งของ การให้และรับข้อมูลข่าวสาร และการ
รับจ่ายเงิน(กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547)ยิง่ กว่านั้นกล่าวได้อีกว่าการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเริ่ มต้นจากการขนส่ งนักท่องเที่ยวโดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ห่วงโซ่อุปทานที่เกื้อกูลกัน การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้องแม่นย�ำแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่ งโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับหลายลักษณะ ได้แก่ สิ่ งที่มีให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ในรู ป
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ของยานพาหนะ ความสามารถในการเข้าถึง การบริ การข้อมูลข่าวสาร เวลาในการให้บริ การ ความเอาใจ
ใส่ การอ�ำนวยความสะดวก การสร้างความปลอดภัย ตลอดจนความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น เพื่อ
ท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการรับบริ การ (คมสัน  สุ ริยะ, 2551) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน�ำเที่ยวซึ่ งมี
บทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการ
แข่งขันเพื่อสร้างความเติบโตให้กบั ธุ รกิจและประเทศยิ่งขึ้น  (Avci, Madanoglu and Okumus, 2011)
โดยเฉพาะการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการจัดการโลจิ สติ กส์ ท่องเที่ ยวให้มีเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ การแก่ผูร้ ับบริ การตั้งแต่การต้อนรับนักท่องเที่ยว การขนส่ ง และกระบวนการอ�ำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจและประทับใจจากการมารับบริ การ ในที่สุดจะ
กลับมาเยือนซ�้ำอีก
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงท�ำการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุ รกิจน�ำ
เที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของบริ ษทั น�ำ
เที่ยวในจังหวัดเชียงรายเป็ นอย่างไร อยูใ่ นระดับใด โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน�ำไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุ งระบบของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพสามารถสร้างความพึง
พอใจและความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวต่อไป โดยกรอบแนวคิดการวิจยั สามารถน�ำเสนอดังนี้
การจัดการโลจิสติกส์ การท่ องเทีย่ ว
           •   การขนส่ งนักท่องเที่ยว
           •   การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
           •   การให้บริ การรับจ่ายเงิน
           •   การสร้างความเพลิดเพลิน
ระหว่างการเดินทาง

สถานภาพทัว่ ไป
          • ลักษณะของธุรกิจ
          • ทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้น
          • ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
			
          •

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อประเมินการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของบริ ษทั น�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของบริ ษทั น�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
จ�ำแนกตามลักษณะของธุรกิจ ทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้น ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน และจ�ำนวน
พนักงาน
สมมติฐานการวิจยั
1. ลักษณะของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่างกัน
2. ทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้นของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่างกัน
3. ระยะเวลาการด�ำเนินงานของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่างกัน
4. จ�ำนวนพนักงานของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่างกัน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบการจัดการโลจิตติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
2. ทราบผลการเปรี ยบเทียบของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย
4. ข้อมูลจากการศึ กษาน�ำไปใช้เป็ นแนวทางส�ำหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน�ำเที่ ยวในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดอื่น ๆส�ำหรับการพัฒนา ระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้นและท�ำให้ลกู ค้ามีเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริ การ
5. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน�ำไปใช้เป็ นทางส�ำหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยว และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน�ำไปวางแผนและพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
มีศกั ยภาพทางการแข่งขันต่อไป
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน
127 ราย (ศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, 2555)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ซึ่ งได้พฒั นาขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ของการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 คือข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซึ่ งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ต�ำแหน่งงานในปั จจุบนั และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซึ่ งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบของธุรกิจ การลงทุนเริ่ มต้นในการด�ำเนิน
ธุ รกิ จ ระยะเวลาในการด�ำเนิ นงานของธุ รกิ จ จ�ำนวนพนักงานในธุ รกิ จ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของธุ รกิ จ
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การหลักของธุรกิจ และสัดส่ วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การ ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบเลือก
ตอบ (Check List) และตอนที่ 3คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ซึ่ งประกอบด้วยตัวชี้วดั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การให้บริ การ
รั บจ่ายเงิ น การสร้ างความเพลิ งระหว่างการเดิ นทาง และการเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การลักษณะค�ำถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับคื อมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด
โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง  
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระดับน้อยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ท �ำ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ โดยการน�ำ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย ก่อนใช้เก็บข้อมูล
จริ งจากผูป้ ระกอบการธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability Test) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (Alfa Coefficient)ของครอนบัค(Cronbach) ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยม
ใช้ในการทดสอบความเชื่อมัน่ ของมาตราวัดที่มีจำ� นวนหลายๆ รายการ โดยมีเกณฑ์ของค่าความเชื่อมัน่
ไม่ น้อ ยกว่า 0.7 (Nunnally and Berstein, 1994) ทั้ง นี้ ผลการทดสอบพบว่า ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.78 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.7 ดังนั้น แบบสอบถามจากการวิจยั ครั้งนี้สามารถน�ำไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริ งต่อไปได้
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 30-35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานมากกว่า 9 ปี ต�ำแหน่งงานในปั จจุบนั คือ ผูจ้ ดั การ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยส่ วนใหญ่
มากกว่า 30,000 บาท
2. ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย พบว่า ส่ วนใหญ่ธุรกิจอยูใ่ นรู ปแบบธุ รกิจ
เจ้าของคนเดียว เงินลงทุนเริ่ มต้นในการด�ำเนิ นธุ รกิจ 500,000-1,000,000 บาท ระยะเวลาในการด�ำเนิ น
งานของธุรกิจมากกว่า 10 ปี จ�ำนวนพนักงานในธุรกิจ 4-6 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของธุรกิจ อยูร่ ะหว่าง
50,000-100,000 บาท กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การหลักของธุ รกิจโดยส่ วนใหญ่คือ ลูกค้าชาวต่างชาติ สัดส่ วน
ของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การคือ ลูกค้าชาวต่างชาติมีสดั ส่ วนมากกว่าลูกค้าชาวไทย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย สามารถ
น�ำเสนอดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
การจัดการโลจิสติกส์ การท่ องเทีย่ ว
µ
o ระดับการจัดการโลจิสติกส์
การท่ องเทีย่ ว
มาก
4.41 0.44
1. ด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว
มาก
4.36 0.64
2. ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
มาก
4.31 0.57
3. ด้านการให้บริ การรับจ่ายเงิน
มาก
4. ด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง 4.20 0.84
มากที่สุด
4.56 0.41
5. ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
รวม
4.37 0.39
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยรวมมีการจัดการโลจิสติกส์การท่อง
เที่ ยวอยู่ในระดับมาก (µ=4.37) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด (µ=4.56) รองลงมา คื อ ด้า นการให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร(µ=4.36) และค่ า ต�่ำ สุ ด คื อ
ด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง (µ=4.20)
4. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ของธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย จ�ำแนกตามรู ปแบบของธุ รกิจ ทุนในการด�ำเนิ นงานเริ่ มต้น ระยะ
เวลาในการด�ำเนินงาน และจ�ำนวนพนักงาน พบว่าธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่มีลกั ษณะของธุรกิจ
ทุนในการด�ำเนินงาน ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน และจ�ำนวนพนักงานในธุรกิจต่างกัน มีการจัดการโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวต่างกันจึงกล่าวได้วา่ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1-4 สรุ ปรายละเอียด
ผลการเปรี ยบเทียบ ดังนี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามรู ปแบบของธุรกิจ พบว่า รู ปแบบของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติ
กส์การท่องเที่ยวต่างกัน โดยธุรกิจบริ ษทั จ�ำกัดมีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวมากกว่าธุรกิจเจ้าของ
คนเดียวและห้างหุน้ ส่ วน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามรู ปแบบของธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
ธุรกิจเจ้ าของคนเดียว ห้ างหุ้นส่ วน บริษทั จ�ำกัด
รวม
การท่ องเทีย่ ว
μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

1. ด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว
2. ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
3. ด้านการให้บริ การรับจ่ายเงิน
4. ด้านการสร้างความเพลิดเพลิน
ระหว่างการเดินทาง
5. ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ

4.40
4.35
4.31
4.23

0.45
0.65
0.56
0.82

4.56
4.41
4.08
3.44

0.38
0.57
0.83
1.39

4.50
4.44
4.44
4.17

0.50
0.38
0.96
0.29

4.41
4.36
4.31
4.20

0.44
0.64
0.57
0.84

4.55

0.41

4.88 0.16 4.78 0.19 4.56 0.41

รวม

4.37

0.39

4.28 0.51 4.47 0.25 4.37 0.39

4.2 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้น แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามทุนในการด�ำเนินงาน
เริ่ มต้นของธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การท่ องเทีย่ ว
1.ในด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว
2.ในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
3.ในด้านการให้บริ การรับจ่ายเงิน
4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง
5.ในด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
รวม

น้ อยกว่ า
500,000

500,000 - 500,000 - มากกว่ า
1,000,000 1,000,000 1,500,000

μ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

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

σ

0.35
0.69
0
.46
0.44
0.36
4.42 0.34
4.50
4.28
4.41
4.46
4.56

รวม

4.30 0.42 4.53 0.33 4.29 0.43 4.37 0.39

จากตารางที่ 3 พบว่า ทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้นของธุรกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวต่างกัน โดยทุนในการด�ำเนินงานเริ่ มต้นของธุรกิจน�ำเที่ยว 1,000,000-1,500,000 บาท มีการ
จัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวมากกว่าทุนน้อยกว่า 500,000 บาท และ 500,000-1,000,000 บาท
4.3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามระยะเวลาในการด�ำเนินงาน แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิ สติกส์ การท่องเที่ยวของธุ รกิ จน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย จ�ำแนกตามระยะเวลาในการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ
มากกว่า
น้อยกว่า
รวม
5
7
ปี
8
10
ปี
การจัดการโลจิสติกส์
10 ปี
5 ปี
การท่ องเทีย่ ว
1.ในด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว
2.ในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
3.ในด้านการให้บริ การรับจ่ายเงิน
4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง
5.ในด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
รวม

μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

4.54
4.22
4.17
4.50

0.25
0.98
0.46
0.32

4.36
4.37
4.36
4.47

0.48
0.52
0.50
0.48

4.33
4.27
4.27
4.23

0.40
0.75
0.59
0.92

4.48
4.40
4.31
3.92

0.44
0.64
0.63
1.00

4.40
4.36
4.31
4.20

0.44
0.64
0.57
0.84

4.50 0.42 4.43 0.37 4.47 0.40 4.73 0.39 4.56 0.41
4.39 0.43 4.40 0.26 4.31 0.43 4.37 0.46 4.37 0.39
66

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

จากตารางที่ 4 พบว่า ระยะเวลาในการด�ำเนิ นงานของธุ รกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวต่างกัน โดยระยะเวลาในการด�ำเนิ นงานของธุ รกิจ 5-7 ปี มีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
มากกว่าระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี , 8-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
4.4 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามจ�ำนวนพนักงานในธุรกิจแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามจ�ำนวนพนักงานใน
ธุรกิจ
มากกว่า
น้อยกว่า
รวม
5 - 7 ปี
8 - 10 ปี
การจัดการโลจิสติกส์
10 ปี
5 ปี
การท่ องเทีย่ ว
μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

1.ในด้านการขนส่ งนักท่องเที่ยว
2.ในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
3.ในด้านการให้บริ การรับจ่ายเงิน
4 . ใ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง
5.ในด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ

4.52
4.11
4.41
4.36

0.54
0.82
0.52
0.47

0.54
0.82
0.52
0.47

0.44
0.48
0.47
0.60

4.25
4.10
4.12
4.26

0.44
0.88
0.61
0.87

4.54
4.48
4.40
3.82

0.39
0.56
0.67
1.06

4.41
4.36
4.31
4.20

4.41
4.36
4.31
4.20

รวม

4.39 0.47 4.40 0.28 4.22 0.47 4.42 0.44 4.37 0.39

4.52 0.39 0.39 0.31 4.37 0.51 4.87 0.26 4.56 4.56

จากตารางที่ 5 พบว่า จ�ำนวนพนักงานในธุ รกิจของธุ รกิจน�ำเที่ยวต่างกันมีการจัดการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวต่างกัน โดยจ�ำนวนพนักงานในธุรกิจมากกว่า 10 คน มีการจัดการจัดการโลจิสติกส์การท่อง
เที่ยวมากกว่าน้อยกว่า 5 คน, 5-7 คน และ 8-10
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงรายมีความคิดเห็นเกี่ ยว
กับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุ รกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า โดยส่ วนใหญ่ดา้ นการเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การมีคะแนนอยู่
ในระดับสู งสุ ด รองลงมา คือด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และต�่ำสุ ดคือ การสร้างความเพลิดเพลินระหว่าง
การเดินทาง จึงกล่าวได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ธุรกิจน�ำเที่ยวโดยที่ธุรกิจจ�ำเป็ นต้องมีการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ การขนส่ งนักท่องเที่ยว การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
การบริ การรับจ่ายเงิน การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางให้นกั ท่องเที่ยวผ่อนคลาย รวมทั้ง
เอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีความประทับใจจากการรับบริ การ ทั้งนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดของ รวิพร  คูเจริ ญไพศาล (2549) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์ เป็ นกระบวนการวางแผน
การลงมือท�ำ  และการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจนประหยัดต้นทุนในทุกขั้นตอน
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การผลิ ตจนถึ งส่ งมอบสิ นค้า โดยมี จุดมุ่ งหมายสู งสุ ดคื อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและพึงพอใจสู งสุ ด รวมทั้งมี ตน้ ทุ นต�่ำสุ ด และขณะเดี ยวกันยังสอดคล้องกับแนวคิ ด
ของ คมสัน  สุ ริยะ (2551) ได้กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์สำ� หรับการท่องเที่ยวครอบคลุมกับการขนส่ ง
นักท่องเที่ยวและวัตถุส่ิ งของ การให้และรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องแม่นย�ำและ
มีความรวดเร็ วของการรับ จ่ายเงิน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อเกิ ดความประทับ
ใจจากการมาเยือน รวมทั้งจะมีการให้คำ� แนะน�ำบอกต่อ และกลับมาเยือนซ�้ำอีกต่อไป ดังนั้นจึงสรุ ปได้
ว่าการจัดการโลจิ สติ กส์ เป็ นเครื่ องมื อส�ำคัญที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการวางแผน การด�ำเนิ นงาน และ
การควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวทั้ง ไปและกลับ ตลอดจนสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแก่ลูกค้าสามารถสร้างความความเพลิดเพลินที่เหมาะ
สมและความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวนัน่ เอง (อนงค์  ไพจิตประภาภรณ์, 2550)
ส�ำหรั บ ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ า งของการจัด การโลจิ สติ กส์ การท่ อ งเที่ ย วของธุ ร กิ จ
น�ำ เที่ ย วในจัง หวัด เชี ย งราย จ�ำ แนกตามรู ป แบบของธุ ร กิ จ ทุ น ในการด�ำ เนิ น งานเริ่ ม ต้น ระยะเวลา
ในการด�ำเนินงาน และจ�ำนวนพนักงาน พบว่า ธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่มีรูปแบบของธุรกิจ ทุนใน
การด�ำเนิ นงานเริ่ มต้น ระยะเวลาในการด�ำเนิ นงาน และจ�ำนวนพนักงานต่างกัน มี การจัดการโลจิ สติ
กส์ การท่ องเที่ ยวแตกต่ างกัน  ทั้งนี้ ผลการวิจยั ได้พบว่าธุ รกิ จที่ เป็ นรู ปแบบบริ ษทั จ�ำกัดมี การจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วมากกว่า ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบอื่ น เป็ นเพราะบริ บ ทของธุ ร กิ จ ในรู ป แบบบริ ษ ทั
จ�ำกัดมีการบริ หารงานที่ เป็ นระบบ อยู่ในรู ปของคณะกรรมการบริ หาร มีโครงสร้ างการปฏิบตั ิ หน้าที่
อย่างชัดเจน จึ งมีการวางแผน และจัดระบบการด�ำเนิ นงานของธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดี ยวกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่าธุ รกิจน�ำเที่ยวที่มีทุนในการด�ำเนิ นงานเริ่ มต้นของธุ รกิจน�ำเที่ยว 1,000,0001,500,000 บาท มีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวมากกว่าเนื่ องจากธุ รกิจที่มีการลงทุนสู งย่อมมีเงิน
ส�ำหรับใช้ในการบริ หารจัดการและมีเงิ นทุนหมุนเวียนได้มาก เกิ ดความคล่องตัวรวมทั้งสามารถช่ วย
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนิ นกิจกรรมของธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยิ่งกว่านั้นธุ รกิจที่มีระยะเวลาใน
การด�ำเนินธุรกิจช่วง 4-6 ปี เป็ นช่วงที่มีความเจริ ญเติบโตในการด�ำเนินธุรกิจ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในตลาด ธุรกิจ
กลุ่มนี้ จึงมีการวางแผนและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเสริ มสร้าง
สิ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายนักท่องเที่ ยวให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อนักท่องเที่ ยว
นอกจากนั้นการศึกษาครั้งยังพบว่าธุรกิจที่มีจำ� นวนพนักงานในธุรกิจมากกว่า 10 คน มีการจัดการโลจิสติ
กส์มากกว่าเพราะว่าธุ รกิจน�ำเที่ยวโดยส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กต่างมุ่งแสวงหาวิธีการบริ หารจัดการ
ธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบริ หารจัดการได้ง่าย สะดวก และคล่องตัว รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับ
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวได้ดีกว่าเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวตั้งแต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพประกอบกับการสร้างความประทับใจจากการมาเยือน
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดียง่ิ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มนสิ ชา อินทจักร (2555) พบว่า ธุรกิจ
น�ำเที่ยวทีมีทุนในการด�ำเนินงาน ระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ และจ�ำนวนพนักงานต่างกัน ธุรกิจน�ำเที่ยว
มีการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีให้กบั ผูร้ ับบริ การที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันPongpearchan
and Mumi (2005) กล่าวว่า ธุรกิจที่มีขนาดกิจการ อายุของกิจการ และทุนการด�ำเนิ นงานต่างกันมีผลต่อ
ความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานของกิจการต่างกัน
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ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน�ำเที่ยวเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นยิง่ ส�ำหรับ
องค์กรธุรกิจน�ำเที่ยวที่ตอ้ งให้ความส�ำคัญตั้งแต่การวางแผนการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากต้นทางไปยัง
ไปปลายทางตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต้องค�ำนึงถึง
ทั้งสิ่ งที่ให้บริ การ การให้บริ การข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ความเอาใจใส่ การอ�ำนวยความสะดวก และ
การระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีความเชื่ อมัน่ จากการมาท่องเที่ยวและเกิ ด
ความประทับใจในการมาเยือนตั้งแต่ครั้งแรกและกลับมาเที่ยวซ�้ำอีก ในที่สุดจะมีการแนะน�ำบอกต่อนัก
ท่องเที่ ยวรายอื่น ให้มาท่องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงรายมากขึ้ นอันท�ำให้การท่องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงราย
มีศกั ยภาพทางการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นเป็ นที่รู้จกั ในระดับสากลต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการจัดการโลจิ สติ กส์ การท่ องเที่ ยวของธุ รกิ จน�ำเที่ ยวในจังหวัด
เชี ยงรายโดยผลที่ ได้จากการวิจยั สามารถน�ำไปใช้เป็ นแนวทางส�ำหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน�ำเที่ ยว
ควรท�ำการวางแผนและพัฒนาการจัดการโลจิ สติกส์ การท่องเที่ยวของธุ รกิ จน�ำเที่ยวด้านการขนส่ งนัก
ท่องเที่ยวเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความมัน่ ใจในการเดินทาง ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่นกั ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
ถูกต้องแม่ นย�ำและรวดเร็ ว ส�ำหรั บด้านการให้บริ การรั บจ่ ายเงิ นควรเป็ นไปตามข้อตกลงกันไว้และ
ให้บ ริ ก ารหลายช่ อ งทางเพื่ อ อ�ำ นวยความสะดวกแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ขณะเดี ย วกัน จะต้อ งสร้ า งความ
เพลิ ดเพลิ นระหว่างการเดิ นทางการแก่นักท่องเที่ ยว รวมทั้งควรให้ความเอาใจใส่ แก่ ผูร้ ั บบริ การ เช่ น
การให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวอย่างทัว่ ถึง และอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเป็ นเลิศ
ในการบริ การ และสร้างความประทับใจแก่ลกู ค้าและกลับมาเยือนซ�้ำต่อไป
ส�ำหรั บงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรท�ำการศึกษาเกี่ ยวกลยุทธ์การสร้ างเครื อข่ายธุ รกิ จน�ำเที่ ยวเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และควรศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเป็ นเลิศในการบริ การเพื่อสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว
สูงสุ ดทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่ศกั ยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจน�ำเที่ยวต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้ งนี้ ส�ำเร็ จลงได้ด้วยการแนะน�ำ  และให้คำ� ปรึ กษา และได้รับทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั
จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา รวมทั้ง ขอขอบพระคุ ณ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ น�ำ เที่ ย ว
เป็ นอย่างสูงที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าส�ำหรับการให้ขอ้ มูลเพื่องานวิจยั ส�ำเร็ จลงได้ครั้งนี้เป็ นอย่างยิง่
เอกสารอ้ างอิง
กมลชนก สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ และคณะ. (2547). การจั ด การโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ .กรุ ง เทพฯ :
ส�ำนักพิมพ์ทอ้ ป.
ศูนย์บริ หารจัดการความรู ้. (2554). แผนพัฒนาการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555-2559. วันที่คน้ ข้อมูล
10 มกราคม 2558, จากกรมการท่องเที่ยว เว็บไซต์: http://www.tourismkm-asean.org.
69

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

กรมการท่องเที่ยว. (2554). ส� ำนักทะเบียนธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ . วันที่คน้ ข้อมูล 10 มกราคม 2558,
จากกรมการท่องเที่ยว  เว็บไซต์: http://www.tourism.go.th/subweb/listcategory/6/151.
คมสัน สุ ริยะ. (2551). กรอบแนวคิดโลจิสติกส์ ส�ำหรับการท่ องเทีย่ ว. วันที่คน้ ข้อมูล  27 กรกฎาคม 2557,
จาก tourism Logistics  เว็บไซต์:  http://www.tourismlogistics.com
มนสิ ชา  อินทจักร. (2555). ผลกระทบของคุณลักษณะขององค์ กรที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของธุ รกิจ
น�ำเที่ยวในประเทศไทย. ปริ ญญาปรั ชญาดุ ษฏี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รวิพร  คูเจริ ญไพศาล. (2549). การกระจายช่ องทางการตลาดและลอจิสติกส์ . กรุ งเทพฯ : ส�ำนักงานพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลท่ องเที่ ยวจังหวัดเชี ยงราย. (2555). กลุ่มผู้ประกอบการธุ รกิจน� ำเที่ยวในจังหวัด
เชี ยงราย. วันที่คน้ ข้อมูล 2 กันยายน 2557, จากศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย
เว็บไซต์: http://tourismchiangrai.com/index.php?p=view&dis=1&g=5.
อนงค์    ไพจิ ต ประภาภรณ์ . (2552). การพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรม. จุ ล สาร กพร:
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ , 7(1) (มกราคม – มีนาคม) : 3-5.
Avci, U., Madanoglu, M. and Okumus, F. (2011). Strategic Orientation and Performance of Tourism
Firms: Evidence From a Developing Country. Tourism Management. 32: 147-157.
Nunnally, J. C. and Bernstein, I. H. (1994).Psychometric Theory. New York, Ny : McGraw-Hill.
Pongpearchan, P. and Mumi, A. (2014).Strategic Human Capital Focus, Marketing Innovation,
and Firm Success of Exporting Furniture Business in Thailand.International Journal of
Business Research.14(1) : 73-85.
Zineldin, M. (2004).Total Relationship and Logistics Management.International Journal of
Physical Distribution & Logistics Management. 34(3/4) : 286-301.

70

