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ปัจจัยด้านการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรณีศึกษา บริษัท ABC  

TRANSPORTION FACTORS AFFECTS TOURISTS SATISFACTION IN 
SURAT-THANI PROVINCE: CASE STUDY OF ABC COMPANY 

 
จกัรพนัธ์ รัตนะ1  นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อปัจจัยด้านการขนส่งจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ (2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการขนส่งกบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 
400 คน ผูว้ิจยัใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่าห้า
ระดบั วิเคราะห์ผลดว้ยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า (1)  ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการขนส่งจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ (2) 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการขนส่งทั้งเจ็ดดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการขนส่งต่างๆ ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ปัจจยัดา้นการขนส่ง, นกัท่องเท่ียว 

 
Abstract 

 The objective of this research is to (1) Study the level of tourist satisfaction Surat - Thani 
Province Factors affecting transportation factors classified by personal characteristics and (2) study 
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the relationship between transportation factors and transport satisfaction of tourists.  Surat -  Thani 
Province. The sample consisted of 400 Thai tourists visiting Surat - Thani province. The researcher 
used random sampling as convenient.  The tool used was a five- level estimation questionnaire. 
Analyze the results by frequency distribution, finding percentage, mean and standard deviation. And 
Pearson's simple correlation statistics.  
 The results of the study revealed that (1)  The satisfaction level of tourists Surat -  Thani 
Province The factors affecting the transportation factors classified by personal characteristics in 
every aspect were at the high level. and (2) the relation of all seven aspects of transportation factors 
Correlated with the tourists' satisfaction at a moderate level, meaning Higher levels of satisfaction 
with various transportation factors will also increase tourist satisfaction.  
Key words: Satisfaction, Transportation factors, Tourists  
 
บทน า 
 ภายใตปั้จจยัการพฒันาประเทศในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาอย่าง
รอบคอบและครอบคลุม เพื่อสร้างกลไกขบัเคล่ือนประเทศให้เจริญกา้วหน้าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยืน อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นการพฒันาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานให้
เกิดการปรับตวัสู่การหยัง่รากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง และสร้างแรงขบัเคล่ือน
จากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างต่อเน่ือง (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 
 การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีจ าเป็นของมนุษยใ์นปัจจุบนั อีก
ทั้งยงัถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาและการเจริญเติบโตประเทศ ดงันั้น
หลายประเทศให้ความสนใจก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศ
ไทยเลือกแนวทางดงักล่าวโดยใช้การท่องเท่ียวบนฐานของการมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์เป็นหน่ึงใน
ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
 ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยนบัตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างรายไดเ้กินกวา่ 1 ลา้นลา้นบาท
มาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2561 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.94 ลา้นลา้นบาท ดงันั้น เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ประเทศไทย
อาจจะตอ้งเดินหนา้การพฒันาในดา้นท่ีควรปรับปรุง ไดแ้ก่ ความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อม เพิ่มความเข้มข้นในด้านความปลอดภัย ยกระดับความสะอาดและสุขอนามัย ใน
ขณะเดียวกนัตอ้งยกระดบัในอนัดบัท่ีอยู่ในระดบักลางให้ปรับอนัดบัให้สูงขึ้น เพิ่มมาตรการในก าร
อ านวยความสะดวกต่อการเดินทาง 
 จากประเด็นสถานการณ์ขา้งตน้ ทั้งประเด็นดา้นการพฒันาประเทศท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้กบั
ยุทธศาสตร์ดา้นความสามารถทางการแข่งขนัท่ีมีจุดเนน้จุดหน่ึงเก่ียวกบัการพฒันาโครงข่ายระบบ
การคมนาคม น าไปสู่ระบบการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในมิติด้านการขนส่ง 
ตลอดจนขีดความสามารถของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใตอ้งค์ประกอบดา้น
การขนส่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กันเป็นวงจรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกับ ปัจจัยด้านการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
กรณีศึกษา บริษทั ABC 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการขนส่งกับระดับความพึงพอใจด้านการ
ขนส่งของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการขนส่งต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนักท่องเท่ียว 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                  ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

นักท่องเท่ียว 

- เพศ 

- อาย ุ                                                              

- สถานภาพ 

- การศึกษา                                                         

- อาชีพ                                                        

- รายได ้

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 

- การก าหนดเส้นทาง 

- การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

- การรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่ง

ตามระบบมิลครั์น                                                               

- การขนส่งเท่ียวกลบั                                                                      

- การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่ง                                                                     

- คุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบั                                                                                  

- การเลือกใชย้านพาหนะมีความ

เหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทาง 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ทางวิชาการ ให้ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูล เป็นขอ้มูลให้แก่นักวิจยั 
นกัวิชาการ ครูอาจารย ์นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ น าขอ้มูลน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษา และท าวิจยั
ต่อไป 
 2. ประโยชน์ทางด้านน าไปปฏิบัติ ท าให้ทราบปัจจัยองค์ประกอบ และการจัดการ                        
โลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพอใจ สามารถน าไปพฒันาให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวซ ้ ามากขึ้น สร้างรายไดใ้ห้กบัภาครัฐ และภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจ
ของชาติท่ีดีในอนาคต 
  
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎี
ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดขิ้นตามแรงบงัคบั
จากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546, หนา้ 112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่าง
กนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาการส่ือสารอยา่งไรก็ตามในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จานวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญและสถิติท่ีวดัได้ของ
ประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นปัจจยั 
ส่วนบุคคลท่ีส าคญั ดงัน้ี 
           1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั
เพื่อช่วยในการคน้ควา้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกบัตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)โดยมุ่งเน้น
ความส าคัญเร่ืองอายุในแต่ละช่วงของผูบ้ริโภค เช่น กลุ่มผูสู้งอายุต้องการสินค้าท่ีสร้างความ
สะดวกสบายใหก้บัผูสู้งอาย ุและตอ้งลดการเกิดอุบติัเหตุดว้ย 
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           2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวั
แปรตวัน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันน้ีตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีจ านวนเพศสตรีไดม้าท างานมากขึ้น 
 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัยิ่งขึ้น ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภคนกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลและโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายไดจ้ากการศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญั
ในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย แต่อย่างไรก็
ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑ์รายได้อย่างเดียวคือรายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ใน
ขณะเดียวกันการเลือกสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ แมว้า่อะไรไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้
รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิ่งขึ้น เช่น 
กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั    
                 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2544, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึง อายุ เพศ วงจร 
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนักการตลาดเพราะ
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคล
ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคญัลงอายุนักการ
ตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายดุว้ย 
 ในขณะท่ี Schiffman and Wisenblit (2015) ไดก้ล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดประชากรท าได้
โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส 
ประเภทและขนาดของใช้ในครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์ เชิง
ประจกัษแ์ละสามารถซกัถามหรือการสังเกตไดอ้ยา่งง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหน้กัการตลาดไดจ้ าแนก
ผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้อย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุ หรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบั
ระดับชนชั้นทางสังคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค์ การค านวณดัชนีการช้ีวดั 3 ตวัแปร คือ 
รายได ้(จ านวนเงินเดือน) ระดบัการศึกษา (การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ (ระดบัศกัด์ิจะเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบอาชีพต่างๆ) และในภายหลงัในดา้นท่ีอยู่ของผูบ้ริโภคและรหัสไปรษณียส์ามารถใช้
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ขอ้มูลร่วมกัน ท าให้ทราบถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของผูบ้ริโภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการคน้หาและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง แนวคิดขา้งตน้สามารถท่ีจะ
แบ่งลกัษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด และก าหนดตลาดเป้าหมาย ไดด้งัน้ีคือ เพศ อายุ 
สถานะ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให ้จ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยด้านการขนส่งนักท่องเท่ียว 
 (กองวิชาการและฝึกอบรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2546, หนา้ 7) องคป์ระกอบของ
การท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดแ้ก่องคป์ระกอบต่างๆ 8 ประการดงัน้ี  
 1. การคมนาคมขนส่ง (ซ่ึงหมายถึงการคมนาคมขนส่งต่างๆ รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทาง
บกทางน ้า และทางอากาศ ) 
  2. ท่ีพกั  
 3. ร้านอาหารและภตัตาคาร  
 4. บริการน าเท่ียว  
 5. ส่ิงท่ีดึงดูดใจท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวเช่นทะเลภูเขาแม่น ้ารวมทั้งประเพณีวฒันธรรมและ
โบราณสถาน (กล่าวคือส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสนใจและตอ้งการมาเยีย่มชม ซ่ึงอาจเป็นส่ิง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นก็ได)้ 
  6. ร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง  
 7. ความปลอดภยั  
 8. การเผยแพร่และโฆษณา  
 ส่วนในรายงานการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยแีห่งประเทศไทยไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว
ไวใ้นอีกทรรศนะหน่ึงวา่ การท่องเท่ียวเป็นกระบวน การทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีองคป์ระกอบ 3 
หลกัคือ ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว บริการท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว องคป์ระกอบ 3 หลกัไดแ้ก่  
 1. แหล่งท่องเท่ียว คือแหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัจดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว 
(Tourism Supply) ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งแหล่งการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้ นจะเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการ
นกัท่องเท่ียว 
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 2. บริการท่องเท่ียว คือบริการท่ีรองรับการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึงซ่ึงมนัไม่ได้
เป็นจุดหมายปลายทาง หลกัของนกัท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับให้เกิดความสะดวกสบายและ
ความบนัเทิงแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหารแหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรม และบริการอ่ืนๆทั้งน้ี
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆดว้ย 
 3. ตลาดการท่องเท่ียว คือการตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Market or Tourist)การท่ีจะมี
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวนั้น จะตอ้งมีการตลาดการท่องเท่ียวในการชักน าให้เข้ามา
ท่องเท่ียว ซ่ึงการตลาดการท่องเท่ียวหมายถึงความพยายามท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตนและใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและ
บริการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการโลจิสติกส์ทางด้านการท่องเท่ียว 
 ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ (2555) กล่าวว่า โลจิสติกส์การท่องเท่ียว หมายถึง การจดัการการ
ประสานงานกันระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท าให้การไหลของนักท่องเท่ียวจากต้นทางไปยงั
ปลายทาง โดยไม่มีข้อผิดพลาด และยงัสามารถท าให้ได้รับความพอใจสูงสุดการพิจารณาการ
จดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวหรือโลจิสติกส์การท่องเท่ียว เป็นการบูรณาการแนวความคิด
ดา้นการจดัการโลจิสติกส์กบัแนวความคิดดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงการ พิจารณา
รูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเท่ียวนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงห่วง
โซ่อุปทานของการท่องเท่ียว เน่ืองจากแนวคิดและรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์เป็นการบริหาร
จดัการการไหลเวียนภายในห่วงโซ่อุปทาน ท่ีประกอบไปดว้ยการจดัการและการบริหารในเร่ืองการ
ไหลเวียนทางดา้นกายภาพ (Physical) การเงิน (Financial) และสารสนเทศ (Information) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (โกศล ดีศีลธรรม, 2548 อา้งถึงใน ธนิต โสรัตน์, 2549) 
 INPECO ได้เสนอ The tourism sustainability supply chain model ท่ีแสดงถึงผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสียท่ีแตกต่างกนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่วนประกอบใน Supply chain ท่ีได้
เสนอสินคา้และบริการต่อนักท่องเท่ียวโดยแบบจ าลอง Supply chain ดังกล่าวยงัได้แสดงถึง การ
ปฏิสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีศกัยภาพในแต่ละระดบัโดยสะทอ้นผ่านประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียว และไดแ้สดงถึงล าดบัความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ในระดบั Global จนถึงระดบั 
Household 
 เม่ือน าแนวความคิดเร่ืองของการจดัการโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการจดัการ  Supply 
chain ของ การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการ
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ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยกรอบแนวคิดดงักล่าวเป็นการจดัการท่ีท าการไหลเวียนทางดา้นกายภาพดา้น
การเงินและด้านสารสนเทศ จากแหล่งก าเนิดไปสู่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวเร่ิมตน้ตั้งแต่การผสมผสานวตัถุดิบดา้นการท่องเท่ียวท่ี
เป็นเร่ืองของ Destination management และ Product supplier โดยการผสมผสานดังกล่าวจะถูก
จัดการโดยตัวบุคคล หรือองค์กรก็ได้ แล้วผลิตออกมาเป็นสินค้าท่องเท่ียวเพื่อน าเสนอต่อ
นกัท่องเท่ียว 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี กรณีศึกษา บริษทั ABC คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย ใช้
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบหาความตรง ของเน้ือหา โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ไม่ต ่ากวา่ 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 
95% และพบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 1. สถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 
  2.1 Independent-Sample T-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ประชากร สองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียการศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบั
รายได ้ณ ระดบัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะเป็นการวิเคราะห์ว่าค่าเฉล่ียของตวัแปร ตามนั้นจะ
แตกต่างกนัในทุกกลุ่มของตวัแปรอิสระหรือไม่ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549) 
  2.2 One-Way ANOVA หรือ F-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
มากกว่าสองกลุ่ม ประชากร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ และระดบั
รายได ้ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยน าค่า F-Test ในการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ท าให้
ทราบวา่ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัหรือไม่ 
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  2.3 Pearson Correlation คือ สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สันเป็นการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไปท่ีเป็นอิสระต่อกนัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ท่ี มีผลกระทบดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว กบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวระหว่างตวัแปร
นั้นเรา สามารถดูทิศทางของความสัมพนัธ์ได ้โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเดียว คือ  
  - สหสัมพนัธ์ทางบวก (Positive Correlations) ซ่ึงหมายความว่าเม่ือตวัแปรตวั
หน่ึง เพิ่มหรือลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปดว้ย ส่วนการแปลผลใชเ้กณฑช่์วงค่า r 
ตามรายละเอียดต่อไปน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 

จากการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงจ านวน  
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 เป็นชาย 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และมีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ21-25 ปี 
จ านวน 140 คน รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และร้อยละ 
19.50 ส าหรับสถานภาพนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.75 สมรสแลว้จ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ31.25 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 152 คน คิเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือท าธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อย
ละ 22.75 จ านวน 91 คน สอดคลอ้งกลบั อนุชิต พึ่งปัญญาดี, (2553) ท าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของนกัท่องเท่ียว และทศพล ปานรัตน์, 
(2551) ท่ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อปัจจัยด้านการขนส่ง 
 ปัจจยัดา้นการขนส่งในการก าหนดเส้นทางกลุ่มตวัอย่างรู้สึกพึงพอใจกบัปัจจยัดา้นการ
ขนส่งในเร่ืองของการก าหนดเส้นทางโดยรวมอยู่ท่ี 3.61 และโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ปัจจยั
ดา้นการขนส่งเร่ืองการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยรวมแลว้ปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.
64 ปัจจัยด้านการขนส่งเร่ืองการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลค์รันโดยรวมแล้ว
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการขนส่งเก่ียวกบัการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตาม
ระบบมิลครั์น อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60  
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 ปัจจยัดา้นการขนส่งเก่ียวกบัการขนส่งเท่ียวกลบัโดยรวมแลว้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
กบัปัจจยัดา้นการขนส่งในการขนส่งเท่ียวกลบัโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมากอยูท่ี่ 3.54 ปัจจยัดา้นการ
ขนส่งเก่ียวกบัการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งโดยรวมอยู่ท่ี 3.69 อยู่ในระดบัมากและปัจจยัดา้น
คุณสมบติัและพฤติกรรมของคนขบัโดยรวมอยู่ท่ี 3.67 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัการเลือกใช้
ยานพาหนะท่ีมีความเหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทางโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.64 
 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดย
รวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.58 เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่าอนัดบัท่ี 1 นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจในความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลข่าวสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 อนัดบัท่ี 2 นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.63 และอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเท่ากับความพึงพอใจในความสะดวกสบายในการ
เดินทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ใน
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 3.57 และอนัดบัท่ี 5 นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมของ
บริษทัขนส่งนกัท่องเท่ียว ABC อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.52  

การทดสอบสมมติฐาน 
 1. นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการขนส่งต่างกนั 
ตารางท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการขนส่งของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

เพศ ระหวา่งกลุ่ม 4.459 16 .279 1.123 .003 
ภายในกลุ่ม 95.051 383 .248   
รวม 99.510 399    
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 43.951 16 2.747 1.240 .001 
ภายในกลุ่ม 848.427 383 2.215   
รวม 892.378 399    

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม 8.310 16 .519 1.159 .042 
ภายในกลุ่ม 171.627 383 .448   
รวม 179.937 399    

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 9.559 16 .597 1.505 .021 
ภายในกลุ่ม 152.081 383 .397   
รวม 161.640 399    

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 47.084 16 2.943 .931 .000 
ภายในกลุ่ม 1210.156 383 3.160   
รวม 1257.240 399    

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 23.344 16 1.459 1.373 .012 
ภายในกลุ่ม 407.046 383 1.063   
รวม 430.390 399    

 จากตางรางท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 และ
นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
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 2. ปัจจยัดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ตารางท่ี 2 แสดงตารางเปรียบเทียบการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การก าหนด
เส้นทาง 
(Customer 
Service) 

ระหวา่งกลุ่ม 117.972 15 7.865 16.115 .000 
ภายในกลุ่ม 187.410 384 .488   
รวม 305.382 399    

 จากตางรางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) ท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 3 แสดงตารางเปรียบเทียบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ 
(Multimodal 
transportation) 

ระหวา่งกลุ่ม 105.240 15 7.016 16.421 .000 
ภายในกลุ่ม 164.066 384 .427   
รวม 269.306 399    

 จากตารางท่ี 3 พบว่าการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ท่ี
ต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 4 แสดงตารางเปรียบเทียบการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น (Milk Run) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การรวบรวม
ผูโ้ดยสารและ
น าส่งตามระบบ
มิลครั์น (Milk 
Run) 

ระหวา่งกลุ่ม 103.815 15 6.921 17.471 .000 
ภายในกลุ่ม 152.118 384 .396   
รวม 255.933 399    
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่การรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น (Milk Run)ท่ี
ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 5 แสดงตารางเปรียบเทียบการขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การขนส่ง
เท่ียวกลบั 
(Back Haul) 

ระหวา่งกลุ่ม 146.919 15 9.795 25.640 .000 
ภายในกลุ่ม 146.689 384 .382   
รวม 293.609 399    

 จากตารางท่ี 5 พบวา่การขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 6 แสดงตารางเปรียบเทียบดา้นการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่ง 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การจดัตั้ง
สถานีขนส่ง
และจุด
รับส่ง 

ระหวา่งกลุ่ม 87.199 15 5.813 24.670 .000 
ภายในกลุ่ม 90.486 384 .236   
รวม 177.685 399    

 จากตางรางท่ี 6 พบวา่ การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 7 แสดงตารางเปรียบเทียบดา้นคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบั 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

คุณสมบติั
และ
พฤติกรรม
คนขบั 

ระหวา่งกลุ่ม 173.075 15 11.538 65.794 .000 
ภายในกลุ่ม 67.342 384 .175   
รวม 240.417 399    

 จากตางรางท่ี 7 พบวา่ คุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบัท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
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ตารางท่ี 8 แสดงตารางเปรียบเทียบการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับเส้นทางและ
ระยะทาง 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การเลือกใช้
ยานพาหนะมี
ความเหมาะสม
กบัเส้นทางและ
ระยะทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 150.417 15 10.028 40.622 .000 
ภายในกลุ่ม 94.793 384 .247   
รวม 245.210 399    

 จากตางรางท่ี 8 พบวา่ การเลือกใชย้านพาหนะมีความเหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทางท่ี
ต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 9 แสดงตารางความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการขนส่งและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 
ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

r P Value ระดับ 
1. การก าหนดเส้นทาง 
(Customer Service) 

.525** .000 ปานกลาง 

2. การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ (Multimodal 
transportation) 

.522** .000 ปานกลาง 

3. การรวบรวมผูโ้ดยสาร
และน าส่งตามระบบมิลครั์น 
(Milk Run) 

.648** .000 ปานกลาง 

4. การขนส่งเท่ียวกลบั 
(Back Haul) 

.605** .000 ปานกลาง 

5. การจดัตั้งสถานีขนส่งและ
จุดรับส่ง 

.628** .000 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 
ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

r P Value ระดับ 
6. คุณสมบติัและพฤติกรรม
คนขบั  

.523** .000 ปานกลาง 

7. การเลือกใชย้านพาหนะมี
ความเหมาะสมกบัเส้นทาง
และระยะทาง 

.607** .000 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 9 นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 และ
นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

อภิปรายผล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านการขนส่งและความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว 
 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) กบัความพึงพอใจพบวา่
มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 แสดงว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากับ .525** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดบัความพึงพอใจต่อการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) กบั
ความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ปัจจยัดา้น
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ความสะดวกสบายมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .522** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 
transportation)ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลค์รัน (Milk Run) 
กบัความพึงพอใจพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .648** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึงพอใจต่อการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น 
(Milk Run) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) กับความพึงพอใจพบว่ามีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .605** ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อการขนส่งเท่ียวกลับ (Back Haul) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งกบัความพึงพอใจพบว่ามีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .628** ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบักบัความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .523** ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบัท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น
เช่นกนั 
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 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับเส้นทางและ
ระยะทางกบัความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 แสดง
ว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .607** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับ
เส้นทางและระยะทางท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  
 งานวิจยัช้ินน้ีท าการส ารวจในส่วนของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจงัหวดัสุราฎร์ธานี
เท่านั้น ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีควรศึกษษเพิ่มเติมก่อนการน าไปใช้ เช่น ความภกัดี 
การกลบัมาใชซ้ ้า ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและควร
น ามาประกอบการศึกษาเพิ่มเติมทั้งส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
 งานวิจยัช้ินน้ีน าเสนอปัจจนัดา้นการขนส่งเพียงแค่ 7 ปัจจยั ผูว้ิจยัพบว่ายงัมีปัจจยัในดา้น
อ่ืนๆท่ีน่าสนใจศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นโลจิสก์ติกการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีได ้อีกทั้งยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นท่ีผูวิ้จยัคิดวา่น่าสนใจ
พฒันางานวิจยัต่อเน่ือง เช่น แนวทางการจดัเส้นทาง หรือรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ รวมไป
ถึงการเก็บตวัอย่างจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประกอบการวิจยั ควรมีการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในแขนงด่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นโลจิสก์ติกท่องเท่ียวใน
จงัหวดั หรือใช้แนงปฏิบติัท่ีดีในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศในล าดบั
ต่อไป 
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