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บทคัดย่อ  

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ระบบการขนส่งมากมายถูกพัฒนาขึ้น
ในเมืองแห่งนี้ ทุกโครงการขนส่งล้วนส่งผลกระทบต่อค่าความหนาแน่นของประชากรทั้งสิ้น การตัดสินใจเลือก
ทำโครงการขนส่งแต่ละโครงการนั้นต้องตัดสินด้วยความรอบคอบ เพราะทุกโครงการขนส่งต้องใช้เม็ดเงิน
ลงทุนสูงมาก ถ้าหากตัดสินใจผิดพลาดก็จะเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบการขนส่ง 4 ด้าน คือ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ        
การขนส่งทางราง และการขนส่งทางถนน ว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด 
และแต่ละปัจจัยส่งผลร่วมกันอย่างไร ผู้วิจัยได้ใช้ซอฟแวร์ Geo-detector ในการคำนวณหาค่าผลกระทบต่อ
ความหนาแน่นของประชากรและค่าผลกระทบร่วมภายในของสองปัจจัยต่อความหนาแน่นของประชากร      
ผลปรากฏว่าการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางถนนส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ผลการวิจัยที่ได้บ่งชี้ว่าการความยาวถนนและระยะห่างจากสนามบินส่งผลกระทบ
ต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด ดังนั้นโครงการก่อสร้างถนนและสนามบินจึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ: การขนส่ง ประชากร ความหนาแน่นประชากร กรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT  

Bangkok is one of the densely populated cities in the world. Several transportation 
systems have been developed in this capital. Such transport projects have all contributed to 
the population density. Significantly, the decision-making in each transport project must be 
carefully implemented since every project requires high cost of investment. If 
decision-making is incorrect, it will cause enormous effects on the Bangkok citizens. For this 
reason, researchers have conducted the analytical comparisons between 4 means of 
transportations which comprise the transports of air, water, rail, and road to identify the 
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influential factors that mostly contribute to the population density and acknowledge the 
joint impacts that can be caused by all four factors. Particularly, researchers have used 
Geodetector software to calculate the impact value on the population density and the joint 
impact of two factors on the densely populated condition. The results show that air 
transportation and road transportation have the most effect on the population density in 
Bangkok. The research results indicate that the road length and its distance from the airport 
are the influential factors that mostly contribute to the population density. Therefore, the 
construction of roads and airports are of high importance to the development of Bangkok 
infrastructure. 

Keywords: Transport, Population, Population Density, Bangkok 
 

บทนำ  

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในรอบ 20 ปี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความ
หนาแน่นของประชากรในเขตที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง(เกรียงศักดิ์ ,2557)  รัฐบาลได้ออกนโยบาย
มากมายเพ่ือแก้ปัญหาการกระจุกตัวของประชากรในบางพ้ืนที่(สำนักงานสถิติแห่งชาติ ,2561) ถ้าหากต้องการ
สร้างการเจริญเติบตัวของเมืองถ้าหากความหนาแน่นของประชากรน้อยเกินไป จะส่งผลให้เมืองพัฒนา
เศรษฐกิจได้ช้า การพัฒนาเมืองที่ดีเมืองนั้นต้องมีประชากรอาศัยอยู่ในสัดส่วนความหนาแน่นที่เหมาะสมไม่
เบาบางหรือแออัดจนเกินไป นโยบายด้านการขนส่งมีส่วนในการเคลื่อนย้ายประชากรในเขตพ้ืนที่ที่มีความ
หนาแน่นสูงให้อพยพไปสู่เขตที่มีความหนาแน่นต่ำ ถ้าหากต้องการพัฒนาเมืองในเขตที่มีประชากรเบาบาง 
จำเป็นต้องสร้างปัจจัยที่สามารถดึงดูดประชากรให้อพยพเข้ามาในเขตนั้นๆ การขนส่งถือเป็นปัจจัยหลักที่
สามารถดึงดูดให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานมาสู่เมืองได้ เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ความเจริญของเมือง 
การขนส่งหากจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการขนส่งแบ่งได้ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ การขนส่งผู้โดยสาร และ
การขนส่งสินค้า ส่วนระบบการขนส่งในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 4 ระบบหลัก คือ การขนส่งของอากาศ 
การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางราง และการขนส่งทางถนน ถ้าหากมีความจำเป็นต้องวางแผนนโยบายด้าน
การขนส่ง คำถามที่เกิดขึ้น คือ การขนส่งรูปแบบไหนส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด 
ปัจจุบันมีนักวิจัยชาวจีนได้ใช้ซอฟต์แวร์ Geo-detector ในการหาค่าผลกระทบของตัวแปรด้านการขนส่งต่อ
ความหนาแน่นของประชากร ผู้วิจัยจึงได้นำซอฟต์แวร์  Geo-detector (สามารถดาวน์ โหลดได้จาก  
http://www.geodetector.cn/) มาประยุกต์ใช้ในการหาตัวแปรด้านการขนส่งที่มีผลกระทบต่อความ
หนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการแบ่งตัวแปรหลักออกเป็น 5 ตัวแปร คือ ระยะทาง
จากสนามบินดอนเมืองถึงสำนักงานเขต ระยะทางจากสนามบินดอนเมืองถึงสำนักงานเขต จำนวนท่าเรือ 
จำนวนสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้า และความยาวของถนนสายหลัก สำหรับข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยได้ทำการ
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เลือกเขต 44 เขตในกรุงเทพมหานครที่มีท่าเรือหรือสถานีรถไฟฟ้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระยะห่างจากสนามบินและ
ความยาวของถนนสายหลักส่งผลกระทบต่อความหน่นของประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด และถ้าหาก
สองตัวแปรนี้ เกิดคู่กับตัวแปรอ่ืนๆ จะส่งเสริมให้ส่ งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมากขึน้ 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
1. ด้านปัญหาของประชากร (Population Problem) 
2. ด้านค่าดีเทอร์มิแนนท์ของประชากร (Determinant of Population) 
3. การใช้ซอฟต์แวร์ Geo-detector กับงานวิจัยในอดีต 
 
ด้านปัญหาของประชากร (Population Problem) 
จากงานวิจัยของ Carr, D. L et al.(2005) ได้ข้อสรุปว่าช่วงศตวรรษที่ 20 มีการเจริญเติบโตของ

ประชากรอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหาด้านประชากร คือ บางพ้ืนที่มีความแออัดของประชากรมาก แต่บาง
พ้ืนที่มีประชากรเบาบาง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการกระจายตัวของประชากรอย่างไม่สม่ำเสมอ เพราะใน
พ้ืนที่ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่ดึงดูดให้ประชากรอพยพเข้ามาให้เมือง(Pull factor) และปัจจัยที่ทำให้ประชากร
อพยพออกจากเมือง(Push factor) ปัจจัยที่ดึงดูดให้คนอพยพเข้ามาในเมืองเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อปริมาณของ
ประชากร ตัวอย่างเช่น โอกาสในการทำงานเป็นปัจจัยดึงดูดให้ประชากรอพยพเข้าเมืองมากขึ้น ปัจจัยที่ผลัก
ให้คนอพยพออกจากเมืองเป็นปัจจัยเชิงลบต่อปริมาณของประชากร ตัวอย่างเช่น ความยากจนทางเศรษฐกิจ
เป็นปัจจัยผลักให้ประชากรอพยพออกจากเมือง 

ด้านค่าดีเทอร์มิแนนท์ของประชากร (Determinant of Population) 
Li Guo-ping et al.(2009) ได้อธิบายว่าค่าดิเทอร์มิแนนท์ของประชากรสามารถแยกระหว่างปัจจัยที่

ส่งกระทบมากและปัจจัยที่ส่งผลกระทบน้อยต่อการกระจายตัวของประชากร นอกจากนั้นค่าดิเทอร์มิแนนท์ข
องประชากรยังสามารถแยกระหว่างปัจจัยที่ดึงดูดให้ประชากรอพยพเข้ามาให้เมือง (Pull factor) และปัจจัยที่
ทำให้ประชากรอพยพออกจากเมือง(Push factor) ว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อการอพยพของประชากร
มากกว่ากัน  

การใช้ซอฟต์แวร์ Geodetector กับงานวิจัยในอดีต 
Zhan et al. (2018) ได้ใช้ Geo-detector วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในเมืองของ

ประเทศจีน โดยทำการเก็บแบบสอบถามจาก 40 เมืองหลักในประเทศไทยจีน ผลปรากฏว่าปัจจัยหลักที่ส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจในเมืองของประเทศจีน คือ สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ความปลอดภัยของเมือง อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยกลุ่ม
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ที่กล่าวมานี้เรียกรวมกันว่ากลุ่มปัจจัยด้านความเป็นอยู่ที่ดีของเมือง ซึ่งปัจจัยกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจของประชากรมากกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชนิดของที่อยู่อาศัย 
การศึกษา ขนาดครอบครัว อายุ สถานะทะเบียนบ้าน มีอิทธิพลน้อยกว่าผลกระทบจากมิติของความเป็นอยู่ที่
ดีของเมือง 

Wang Lizhe et al.(2018) กล่าวว่าในอดีตปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศเป็นค่าดิ
เทอร์มิแนนท์หลักของการกระจายประชากร แต่ในปัจจุบันปัจจัยด้านความเป็นอุตสาหกรรมของเมือง และ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกลายเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อค่าดิเทอร์มิแนนท์ นอกจากนั้นในดินแดนที่แตกต่างกันจะมี
ค่าดีเทอร์มิแนนท์ที่แตกต่างกันเพราะเงื่อนไขทางท้องถิ่นของการพัฒนาเมืองและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีก
ด้วย Walters A. J et al.(2013) ทำการศึกษาเรื่องค่าดีเทอร์มิแนนท์ของประชากรในก่อนหน้านี้  สามารถ
อธิบายการกระจายของประชากรได้โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากร ในเวลาต่อมาระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก
(Global positioning systems หรือ GPS) และอินเตอร์เน็ต ทำให้มีชุดข้อมูลใหม่สามารถตรวจจับการไหล
ของประชากร(Population flow) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ มีการใช้ชุดข้อมูลสามชุด คือ ข้อมูลสำมะโน
ประชากร ข้อมูลการสำรวจโลก และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต Wang Lizhe et al.(2018) ได้ใช้ Geo-detector 
ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือหาว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวและการอพยพของประชากร
มากที่สุด ผลปรากฏว่าปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างสนามบิน ส่งผล
กระทบต่อการกระจายตัวและการอพยพของประชากรมากที่สุด แต่รถไฟความเร็วสูงส่งผลกระทบเฉพาะใน
เมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแทบไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจาย
และการอพยพของประชากรในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ Jing-Jin-Ji 

Wang Xinge et al. (2016) ได้ใช้ Geo-detector วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เมืองในชนบทกลายเป็น
เมืองท่องเที่ยว โดยทำการศึกษาการท่องเที่ยวของเมือง Yesanpo ในประเทศจีน ผลปรากฏว่าระยะห่างจาก
ใจกลางเมือง จำนวนนักท่องเที่ยว ระยะเวลาในการเข้าพักแรม และระยางห่างจากพ้ืนที่อันน่าดึงดูดใจ         
มีผลกระทบมากที่สุดต่อการทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในชนบทในเมืองเป่าติ้ง  ในขณะที่ระยะห่างจากแม่น้ำ 
ระดับความสูง ระยะห่างจากถนนสายหลัก และความลาดชัน ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อการกลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวในชนบท 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 
1. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร อันได้แก ่การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางราง และการขนส่งทางถนน 
2. เพ่ือหาอิทธิพลร่วมของสองปัจจัยต่อความหนาแน่นของประชากร 
3. เพ่ือนำเสนอนโยบายด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครในการคัดเลือก

โครงการขนส่ง 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่น
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยทำการเปรียบเทียบ 4 คือ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ     
การขนส่งทางราง การขนส่งทางถนน โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจาก 44 เขต ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
เขตที่มีท่าเรือหรือสถานีรถไฟฟ้าอยู่ภายในพ้ืนที่  เขตที่ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูล ได้แก่ บางขุนเทียน ประเวศ 
ลาดกระบัง หนองจอก ดอนเมือง จตุจักร หนองแขม จอมทอง บางกะปิ มีนบุรี บึงกุ่ม บางซื่อ ภาษีเจริญ สวน
หลวง ทุ่งครุ ดินแดง ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกอกน้อย ธนบุรี บางบอน ตลิ่งชัน หลักสี่ คลองเตย บางพลัด 
บางนา ดุสิต พระโขนง วัฒนา บางคอแหลม ห้วยขวาง ราษฎร์บูรณะ ทวีวัฒนา ยานนาวา สาทร ราชเทวี 
คลองสาน พญาไท บางกอกใหญ่ บางรัก พระนคร ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย และสัมพันธวงศ์ 

สำหรับในแต่ละเขตพ้ืนที่ถ้าหากเมืองจะพัฒนาได้ดี  และไม่มีความแออัดจนเกินไปควรมีความ
หนาแน่นประชากรไม่เกิน 7,300 คนต่อตารางกิโลเมตร และไม่ควรน้อยกว่า 1,800 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ตัวอย่างเขตที่มีการกระจายตัวที่ดีและสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างรวดเร็ว  คือ เขตพญาไท เขตบางซื่อ และ
เขตบางคอแหลม มีค่าความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ประมาณ 7,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครทั้งที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์

ข้อมูลกรุงเทพมหานครและประชากรแฝง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้ง 44 เขต ของกรุงเทพมหานครที่มีชื่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร จำนวน 4,682,247 คน 
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
1. ความแน่นของประชากรแยกตามเขตพ้ืนที่ที่ทำการศึกษา ใช้ข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
2. ระยะทางจากสนามบินดอนเมืองถึงสำนักงานเขต ใช้ข้อมูล GIS จาก Google Map 
3. ระยะทางจากสนามบินดอนเมืองถึงสำนักงานเขต ใช้ข้อมูล GIS จาก Google Map 
4. จำนวนท่าเรือในเขตท่ีทำการศึกษา ใช้ข้อมูลของกรมเจ้าท่า 
5. จำนวนสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าในเขตที่ทำการศึกษา ใช้ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
6. ความยาวของถนนสายหลักในเขตที่ทำการศึกษา ใช้ข้อมูลของสำนักการโยธา ศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร 
แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal-comparative Research) เพ่ือหาว่า

ปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด   โดยใช้ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร  
และข้อมูลด้านการขนส่งของกรุงเทพมหานคร 
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เครื่องมือในการวิจัย  
ซอฟต์แวร์ Geo-detector ใช้วิเคราะห์ตัวแปรต้นทั้งหมด เพ่ือคำนวณตัวแปรตาม 2 ตัว คือ  
1. ค่า Power of determinant (PD) ใช้ชี้วัดผลกระทบต่อการกระจายและอพยพของประชากร 
2. ค่า Joint impact of indicators (JI) ใช้ชี้วัดผลกระทบร่วมของสองปัจจัยต่อการกระจายและ

อพยพของประชากร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลระยะทางจากสนามบินถึงสำนักงานเขต จำนวนท่าเรือ จำนวนสถานีรถไฟ 

และความยาวถนนสายหลัก โดยทำการขอข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการ และจากเวปไซต์ทางสถิติของ
หน่วยงานราชการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ จะทำการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ผลกระทบต่อความหนาแน่น

ของประชากรและผลกระทบร่วมของสองปัจจัยต่อความหนาแน่นของประชากร  
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการกระจายและอพยพของประชากร ใช้ค่า PD ในการวิเคราะห์โดย

พิจารณาค่า PD สูงสุด ถ้าค่า PD มาก แสดงว่าส่งผลกระทบมาก ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบร่วมของสอง
ปัจจัยต่อความหนาแน่นของประชากรใช้ค่า JI เป็นตัวชี้วัด โดยค่า JI จะบ่งถึงการมีอิทธิพลร่วมกันของสอง
ปัจจัยต่อความหนาแน่นของประชากร 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

สำหรับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในหมวดการขนส่ง มี 5 ตัวแปรได้แก ่ 
1. ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินดอนเมืองถึงสำนักงานเขต  (X1) 
2. ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสำนักงานเขต (X2)  
3. จำนวนสถานีรถไฟและสถานีขนส่งแยกตามเขตของกรุงเทพมหานคร  (X3) 
4. จำนวนท่าเรือแยกตามเขตของกรุงเทพมหานคร  (X4) 
5. ความยาวถนนสายหลักแยกตามเขตของกรุงเทพมหานคร  (X5) 

 
ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรจากกรุงเทพมหานคร 
กำลังของค่าดีเทอร์มิแนนท์ (Power of determinant( ค่า PD คำนวณได้จากสูตร 
 

𝑃𝐷 = 1 −
1

𝑛𝜎2
∑ 𝑛𝐷,𝑖𝜎𝐷,𝑖

2

𝐿

𝑖=1
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PD = การกระจายของประชากร (Population Distribution) 
n  = จำนวนตัวอย่างทั้งหมดในบริเวณท่ีสนใจ 
𝑛𝐷,𝑖𝜎𝐷,𝑖

2  =  ความแปรปรวนของประชากรในบริเวณท่ีศึกษา 
𝑛𝜎2 = ความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด 
L = จำนวนของข้อมูลที่ใช้คำนวณในบริเวณท่ีสนใจ 
 
โดยที่ PD มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 เมื่อ 1 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลกระทบ 100% ต่อการกระจาย

ของประชากร และ 0 หมายถึง ปัจจัยนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของประชากร  
สำหรับการวิเคราะห์ Power of Determinant ถ้าหากตัวแปรใดมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีผลกระทบ

ต่อการกระจายตัวของประชากรมาก ผู้วิจัยได้ทำการวัดผลกระทบของตัวแปรต่อปัจจัยหลักสองปัจจัย คือ 
ความหนาแน่นของประชากร และการอพยพเข้าเมืองของประชากร ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ตัวแปรด้านการขนส่งที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของประชากร 

ตัวแปร PD 
ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินดอนเมือง (X1) 0.98 
ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินสุวรรณภูมิ (X2) 0.89 
จำนวนสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง (X3) 0.38 
จำนวนท่าเรือ (X4) 0.16 
ความยาวถนนสายหลัก (X5) 0.99 

  
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดถึง

น้อยที่สุดเรียงตามลำดับ คือ ความยาวถนนสายหลัก(PD=0.99) ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินดอนเมือง       
(PD=0.98) ระยะทางใกล้สุดจากสนามบินสุวรรณภูมิ (PD=0.89) จำนวนสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง      
(PD=0.38) และจำนวนท่าเรือ(PD=0.16) จากค่า PD ที่คำนวณได้แสดงว่าระยะทางจากสนามบินและความ
ยาวถนนสายหลักส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของประชากรมากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบร่วมของสองปัจจัยต่อการกระจายและอพยพของประชากร 
สำหรับการวิเคราะห์ค่า Joint impact ของความหนาแน่นประชากร จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามีสอง

ปัจจัยใดเกิดร่วมกันจะส่งผลอย่างไรต่อการกระจายตัวของประชากร ค่า Joint impact ถูกกำหนดในรูปของ
ตัวแปร C  

โดย  A คือ ค่า PD ของตวัแปร A  
B คือ ค่า PD ของตัวแปร B  
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ความหมายของค่า Joint impact (C) อธิบายได้ดังนี้ C=A∩B โดย ∩ หมายถึง จุดร่วมกันของตัว
แปร A และ B  

การวิเคราะห์ค่า Joint impact (C) เทียบกับค่า PD ของตัวแปร A และ B ในกรณีต่างๆ สื่อ
ความหมายได้ดังนี้ 

ถ้า C=A+B แสดงว่า A กับ B เป็นอิสระต่อกัน 

ถ้า C>A∩B แสดงว่า A กับ B ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
ถ้า C<A+B สามารถสื่อความหมายได้ 3 กรณ ีคือ 
 กรณ ี1  ถ้า C >A และ C >B  แสดงว่า A และ B ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
 กรณ ี2 สามารถวิเคราะห์ได้ 2 แบบ คือ 
  ถ้า C >A หรือ C >B  แสดงว่า A และ B ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่มีตัวแปรหนึ่งที่มี

ค่าอ่อนกว่าอีกตัวแปรหนึ่ง 
  ถ้า C <A หรือ C <B แสดงว่า A และ B มีตัวแปรหนึ่งส่งเสริม แต่อีกตัวแปรหนึ่งไม่

ส่งเสริม  
 กรณ ี3  ถ้า C <A และ C <B  แสดงว่า A และ B ไม่ส่งเสริมกัน และความสัมพันธ์ไม่เป็น

เส้นตรง 
สำหรับการวิเคราะห์ค่า Joint impact ของความหนาแน่นประชากร จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามีสอง

ปัจจัยใดเกิดร่วมกันจะส่งผลอย่างไรต่อการกระจายตัวของประชากร ผลการวิเคราะห์ค่า JI ได้ผลลัพธ์ออกมา
ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะห์ค่า Joint impact ของสองตัวแปรร่วมต่อความหนาแน่นของประชากร 

JI X1 X2 X3 X4 X5 
X1 0.98         
X2 1 0.89       
X3 1 1 0.38     
X4 1 1 1 0.16   
X5 1 1 1 1 0.99 

 

หมายเหตุ ถ้า X1∩X2 = 1 จะพิจารณาดังนี้ PD ของ X1 = 0.98 และ PD ของ X2 = 0.89 ให้ A 

แทน X1=0.98 B แทน X2=0.89 และ C แทน X1∩X2=1 จะเห็นได้ว่า C < A+B และ C>A และ C>B 
ส่งผลให้ A กับ B ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า X1∩X2 = 1 X1∩X3 = 1 X1∩X4 = 1 X1∩X5 = 1 X2∩X3 = 1 
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X2∩X4 = 1 X2∩X5 = 1 X3∩X4 = 1 X3∩X5 = 1 X4∩X5= 1 ทำให้ทราบว่าทุกค่า JI อยู่ในกรณีของ 
C<A+B โดยเข้าเงื่อนไขที่ถ้า C >A และ C >B  แสดงว่า A และ B ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

ค่า JI สามารถอธิบายได้ว่าถ้าตัวแปร X1 เกิดคู่กับตัวแปร X2 X3 X4 X5 จะส่งเสริมให้มีค่าความ
หนาแน่นของประชากรมากขึ้น ถ้าตัวแปร X2 เกิดคู่กับตัวแปร X3 X4 X5 จะส่งเสริมให้มีค่าความหนาแน่น
ของประชากรมากขึ้น ถ้าตัวแปร X3 เกิดคู่กับตัวแปร X4 X5 จะส่งเสริมให้มีค่าความหนาแน่นของประชากร
มากขึ้น และถ้าตัวแปร X4 เกิดคู่กับตัวแปร X5 จะส่งเสริมให้มีค่าความหนาแน่นของประชากรมากข้ึน 

ผลการคำนวณจาก Geo-detector ออกมาว่าถ้าตัวแปรใดๆก็ตามเกิดคู่กันจะมีผลส่งเสริมให้ค่า
ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าเขตใดอยู่ใกล้สนามบินและมีถนนสายหลักยาวจะส่งเสริมให้มี
ค่าความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น หรือถ้าเขตใดมีถนนสายหลักยาวและมีสถานีรถไฟก็จะส่งเสริมให้มี
ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมมากข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การขนส่งทางถนนและการขนส่งทางอากาศส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยระยะห่างจากสนามบินและความยาวถนนเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหนาแน่นของประชากร ถ้าหากมีการขนส่งหลายรูปแบบอยู่ในเขตพ้ืนที่เดียวกันจะส่งเสริมให้มีความ
หนาแน่นของประชากรในบริเวณนั้นเพ่ิมมากขึ้นไปอีก ผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เมือง 
Jing Jin Ji ของประเทศจีน คือ การขนส่งทางอากาศส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด 
แต่ผลการวิจัยในกรุงเทพมหานครผลกระทบของปัจจัยด้านการขนส่งทางรางต่อความหนาแน่นของประชากร
แตกต่างกับประเทศจีน เพราะในประเทศจีนการขนส่งทางรางส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากร 
แต่ในกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าบางเขตพ้ืนที่ไม่ได้มีสถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟฟ้าแต่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสูง ผู้วิจัยคาดว่าอาจเป็นเพราะปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจจะส่งผลต่อการกระจาย
ตัวของประชากรเช่นเดียวกับปัจจัยด้านการขนส่ง ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยจำทำการวิเคราะห์ตัวแปรให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น และเพ่ิมมิติอ่ืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การแพทย์ และการศึกษาเข้าไปด้วย 
ผลลัพธ์จากการวิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนโครงการขนส่ งใหม่ๆในกรุงเทพมหานครได้ ถ้า
หากหน่วยงานราชการต้องการเพ่ิมความหนานแน่นของประชากรในพ้ืนที่ที่มีประชากรเบาบางควรพัฒนา
ความยาวถนนสายหลักก่อนเป็นอันดับแรก อันดับต่อมาหากมีการสร้างสนามบินไว้ใกล้กับพ้ืนที่ที่ต้องการ
พัฒนาจะส่งเสริมให้มีความหนาแน่นของประชากรในบริเวณ พ้ืนที่นั้นเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยได้เรียนรู้การใช้
ซอฟต์แวร์ Geo-detector และเข้าใจความหมายของการวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยสามารถนำความรู้จากการศึกษา
ไปต่อยอดให้กับโครงการขนส่งด้านอ่ืนๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  และพร้อมเผยแพร่ซอฟต์แวร์  
Geo-detector ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา สิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพัฒนา
ระบบขนส่งของประเทศไทยในอนาคต ซอฟต์แวร์ Geo-detector นี้ ควรค่าอย่างยิ่งที่จะให้หน่วยงานราชการ
ในกรุงเทพมหานครนำไปใช้ เพราะมีข้อมูลมากมายของกรุงเทพมหานครที่สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย
ซอฟต์แวร์ Geo-detector ได้ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะจัดทำคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์  Geo-detector เป็นฉบับ
ภาษาไทยเพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) จัดทำโดยธนาคารโลก
เพ่ือใช้ในการแสดงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของแต่ประเทศ โดยจัดทำทุกๆ 2 ปี ทำให้ทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนด้านโลจิสติกส์ที่จำเป็นต้องพัฒนาในแต่ละประเทศและภูมิภาคเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในระดับโลก การจัดอันดับจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสำรวจใน 6 ด้านด้วยกันคือ 1) ด้านพิธีการศุลกากร 
2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 4) ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์     
5) ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า และ 6) ด้านความตรงต่อเวลาของการให้บริการและจัดส่ง 
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบของตัวแปรปรับที่มีอิทธิพลต่อเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในแต่ละ
ด้านของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์รวมของประเทศไทย โดยความความสามารถด้านการส่งออกได้ถูก
เลือกมาเป็นตัวแปรปรับในงานวิจัยนี้  เพราะความสามารถด้านการส่งออกเป็นตัวแปรที่สะท้อนโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ จากการวิจัยพบว่าความสามารถด้านการส่งออกมีอิทธิพลต่อด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศในดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์รวมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

คำสำคัญ: ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ความสามารถด้านการส่งออก การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงชั้น 

 
ABSTRACT  

Logistics Performance Index (LPI) was created by World Bank. The LPI is a tool to 
demonstrate comparative performance of each country and help countries identify the 
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strength and weakness dimension that they have to improve their performance. The LPI is 
based on a worldwide survey of operators on the ground (global freight forwarders and 
express carriers) in six dimensions. These dimensions are Customs, Infrastructure, 
International Shipments, Logistics Competence, Tracking and Tracing, and Timeliness. Export 
Performance is a moderator in this research to study the effect on relationship between 
each dimension of Logistic Performance Index (LPI). The moderating effect was measured by 
means of Hierarchical Linear Regression method. The result shows that the moderating 
effects on one of six dimensions have been found as statistically significant. This dimensions is 
International Shipments. 

Keywords: Logistics Performance index, Export performance, Hierarchical Linear Regression 
 

บทนำ  

ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (International 
Logistics Performance Index : LPI) ตั้งแต่ปี 2007 โดยสำรวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโล
จิสติกส์ของแต่ละประเทศและรายงานผลการจัดอันดับทุก 2 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสำรวจในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และผู้ให้บริการการขนส่งแบบด่วน (Express Carrier) ที่มีการ
ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศนั้นๆ โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกท้ังทางด้านคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของระบบโลจิสติกส์ สำหรับประเทศไทยนั้น ธนาคารโลกได้มีการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบันคือปี 2018 โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ใน
ภูมิภาคยุโรปทั้งหมด ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสวีเดน และประเทศเบลเยี่ยม ตามลำดับ ในขณะที่
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จากทั้งหมด 160 ประเทศทั่วโลก โดยมีดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศอยู่ที่ 3.41 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ 
แต่สูงกว่าเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่อยู่ในอันดับ 39, 41 และ 46 ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยจะ
เห็นได้ว่าด้านที่ได้คะแนนสูงสุดในทุกครั้งที่มีการสำรวจคือ ด้านความตรงต่อเวลาของการให้บริการและจัดส่ง 
(Timeliness) ตามตารางท่ี 1   
 

ตารางที ่1: ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่ป ี2007-2018 

ปี 2007 2010 2012 2014 2016 2018 
อันดับ 31 35 38 35 45 32 
คะแนน LPI รวม  (1-5) 3.31 3.29 3.18 3.43 3.26 3.41 
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ปี 2007 2010 2012 2014 2016 2018 
องค์ประกอบในแต่ละด้าน       

1. ด้านพิธีการศุลกากร 
(Customs) 

3.03 3.02 2.96 3.21 3.11 3.14 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(Infrastructure) 

3.16 3.16 3.08 3.4 3.12 3.14 

3. ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 
(International shipments) 

3.24 3.27 3.21 3.3 3.37 3.46 

4. ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  
(Logistics competence) 

3.31 3.16 2.98 3.29 3.14 3.41 

5. ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า 
(Tracking & tracing) 

3.25 3.41 3.18 3.45 3.2 3.47 

6. ด้านความตรงต่อเวลาของการให้บริการและ
จัดส่ง (Timeliness) 

3.91 3.73 3.63 3.96 3.56 3.81 

ที่มา: World Bank (2018) 

 
เมื่อนำดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมาจัดตามกลุ่มรายได้ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มประเทศรายได้สูงที่เป็นสมาชิก OECD 2) กลุ่มประเทศรายได้สูงที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD   
3) กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง 4) กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ และ 5) กลุ่มประเทศ
รายได้ต่ำ พบว่าค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แปรผันโดยตรงกับกลุ่มรายได้  กล่าวคือ กลุ่มประเทศ
รายได้สูงมีค่า LPI สูงกว่ากลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและกลุ่มประเทศรายได้ต่ำอย่างเห็นได้ชัด              
ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ร่วมกับ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีค่า LPI ที่สูงกว่ากลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ ดังตารางที่ 2 ในทางกลับกันอาจกล่าว
ได้ว่า ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ส่งผลต่อรายได้ของแต่ละประเทศ เพราะเป็นตัวสะท้อนในการ
ดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าทั้ง 6 ด้านในตัวชี้วัด
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมนำเข้าและส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เองประสิทธิภาพด้าน
การนำเข้า และการส่งออกจำเป็นต้องถูกนำมาศึกษาเพ่ือดูว่ากิจกรรมทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  
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ตารางที ่2: ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบ่งตามกลุ่มรายได้ในปี 2018 

ปี 2018 

กลุ่มประเทศ
รายได้สูงที่
เป็นสมาชิก 

OECD 

กลุ่มประเทศ
รายได้สูงที่
ไม่ได้เปน็
สมาชิก
OECD 

กลุ่มประเทศ
รายได้ปาน

กลาง
ระดับสูง 

กลุ่มประเทศ
รายได้ปาน
กลางระดับ

ต่ำ 

กลุ่มประเทศ
รายได้ต่ำ 

คะแนน LPI รวม  (1-5) 3.67 3.14 2.76 2.57 2.35 

องค์ประกอบในแต่ละด้าน      

1. ด้านพิธีการศุลกากร 
(Customs) 

3.5 2.97 2.52 2.37 2.19 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(Infrastructure) 

3.68 3.09 2.6 2.37 2.07 

3. ด้านการขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International 
shipments) 

3.46 3.08 2.76 2.57 2.42 

4. ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
competence) 

3.68 3.08 2.69 2.5 2.3 

5. ด้านระบบติดตามและ
ตรวจสอบสถานะสินค้า 
(Tracking & tracing) 

3.74 3.15 2.77 2.59 2.42 

6. ด้านความตรงต่อเวลา
ของการให้บริการและจัดส่ง 
(Timeliness) 

3.98 3.48 3.19 2.96 2.67 

ที่มา: World Bank (2018) 

 
การส่งออกเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมี

การส่งออกสินค้าเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,627,663.1 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2563) ประเทศไทยมีการ
ส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าแฟชั่น/กีฬา และสินค้าสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม มูลค่าและความสามารถในการส่งออกจึงเป็นหนึ่งใน
ตัวสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
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แต่อย่างไรก็ตามการส่งออกจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการดำเนินการ จึงจะ
ส่งผลให้รายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น ระบบโลจิสติกส์เป็นตัวแปรสำคัญในการเพ่ิมมูลค่าในตัวสินค้าและการ
ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์คือการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ดังนั้นประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และความสามารถด้านการส่งออกมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ มีเฉพาะการศึกษาดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
(Global Competitiveness Index: GCI) ในฐานะตัวแปรปรับที่มีผลต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 
แต่ยังไม่มีการศึกษาความสามารถด้านการส่งออกในเชิงของตัวแปรปรับ ด้วยสาเหตุนี้เองจึงนำมาสู่การวิจัย
เรื่องผลกระทบของความสามารถด้านการส่งออกที่มีผลต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

งานวิจยันี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้สำหรับงานวิจัยดังนี้ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance index: LPI) 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์จัดทำโดยธนาคารโลก ทำให้ทราบถึงศักยภาพและความสามารถ

ของแต่ละประเทศ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน องค์ประกอบที่วิเคราะห์ใน LPI ได้รับการคัดเลือกจากการ
วิจัยเชิงทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการ
จัดการการค้าชายแดน (Customs) 2) คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure) 3) ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาแข่งขันได้ (International 
shipments) 4) ความสามารถและคุณภาพของผู้ ให้ บริการด้ านโลจิสติกส์  (Logistics competence) 5) 
ความสามารถในการติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า (Tracking & tracing) และ 6) ความถี่ที่การจัดส่งไป
ถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะจัดส่ง (Timeliness) (World Bank, 2018) 

LPI ใช้เทคนิคสถิติมาตรฐานเพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้เดียวที่สามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบ
ข้ามประเทศ ทั้งประเทศที่มีทางออกทางทะเลและไม่มีทางออกทางทะเล นอกจากนี้ยังแบ่งเกณฑ์การเก็บ
ข้อมูลแต่ละประเทศตามกลุ่มรายได้ อันได้แก่ ประเทศกลุ่มรายได้สูง กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่ม
ประเทศรายได้ต่ำ 

เมื่อนำเกณฑ์ชี้วัดของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ทั้ง 6 ด้านมาจัดกลุ่ม เราสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ส่วน คือ 1) เกณฑ์ชี้วัดที่ เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) หรือ ปัจจัยด้านนโยบาย (Policy Regulation) 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพิธีการศุลกากร (Customs) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure) และด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality 
and Competence) 2) เกณฑ์ชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หรือ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการให้บริการ 
(Service Delivery Performance) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ 
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(International Shipments) ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) และด้านระบบติดตามและ
ตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing) อย่างไรก็ตาม ผลการประเมิน LPI อาจไม่สามารถสะท้อนการพัฒนา
ของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการและการเลือกใช้รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประเมินซึ่งผันผวนตามความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ 
ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศจึงจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอ่ืน ๆ (Specific Tool) 
ควบคู่ไปด้วย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าหลัก (Time Release Study) และ
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย เป็นต้น  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2562) 

ความแม่นยำของผลคะแนนและการจัดอันดับ LPI 
การประเมินผลคะแนนตามหลักของสถิติจากการรวบรวมแบบสอบถามของธนาคารโลกจะใช้การ

ประมาณค่าเชิงสถิติในช่วงของความเชื่อมั่น (Confidence Interval : CI) ค่า CI ที่น้อย จะสะท้อนถึงความ
แม่นยำของข้อมูลที่สูง เนื่องจากผลคะแนนจะมีความผันผวนน้อย โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำ 
ได้แก่ จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม คำตอบ ลักษณะประชากร และผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตัวอย่างผลคะแนน 
LPI ของประเทศไทยมีค่า CI อยู่ที่ 0.24 ซึ่งสูงกว่าค่า CI ของประเทศผู้ค้ารายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาถึง 2 เท่า 
โดยส่วนใหญ่คะแนน LPI ในแต่ละปีของประเทศกำลังพัฒนาจะมีความผันผวนที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สะท้อนได้ว่าข้อมูลมีความแม่นยำที่น้อยกว่าและด้วยผลคะแนนที่เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นอาจเป็นสาเหตุ
หลักที่ส่งผลให้อันดับของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับสูง 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

ดัชนีวัดการพัฒนาโลก (World Development Indicators: WDI) 
ตัวชี้วัดการพัฒนาโลกเป็นการรวบรวมสถิติคุณภาพสูงเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศทั่วโลก ทั้งการ

พัฒนาทั้งด้านการเงิน ธุรกิจ สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการพัฒนามนุษย์ รวมไปถึงการต่อสู้กับความยากจน 
ฐานข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้แบบอนุกรมเวลา 1,600 ตัว และมีบางตัวบ่งชี้ที่มีข้อมูลย้อนกลับไปนานกว่า 50 ปี 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้กว่า 209 ประเทศทั่วโลก ดัชนีวัดการพัฒนาโลกนี้จัดขึ้นโดยธนาคารโลก (World 
Bank, 2018) 

ความสามารถด้านการส่งออก (Export Performance) 
นักวิชาการได้มีการให้ความหมายของการส่งออกไว้หลายคำจำกัดความ กล่าวโดยรวม การส่งออกคือ

กระบวนการในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยกระบวนการการส่งออก สามารถแบ่งได้เป็น           
3 แนวทางคือ ผ่านตัวแทนด้านการส่งออก ผ่านพ่อค้าคนกลางที่ทำการค้าระหว่างประเทศ และสุดท้ายคือ
การติดต่อโดยตรงกับลูกค้าท่ีอยู่ในต่างประเทศ (Aaby et at., 1989; Lee and Brasch, 1978) 

Leonidou and Katsikeas (2010) ได้อธิบายความหมายของคำว่าความสามารถด้านการส่งออกไว้
ว่า สามารถให้ความหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความหมายใน
เชิงปริมาณนั้นอาจใช้ในรูปของ มูลค่าการส่งออก กำไรจากการส่งออก อัตราการเติบโตของการส่งออก      
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ส่วนแบ่งการตลาด สัดส่วนการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในขณะที่ เชิงคุณภาพได้ให้
ความหมายไว้ว่าเกี่ยวกับ การรับรู้ด้านการส่งออก ความสำเร็จของการส่งออก ทัศนคติที่มีต่อการส่งออก 
ความพึงพอใจด้านการส่งออก เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้คำนิยามขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
นั้นๆ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาผลกระทบของความสามารถด้านการออกส่งออกในฐานะตัวแปรปรับที่มีผลต่อดัชนี
วัดประประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความสามารถด้านการส่งออกที่มีต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ในแตล่ะดา้น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ในส่วนนี้จะนำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา ตัวแปรและสถิติที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งนี ้

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
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งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยสมมติฐานทั้งหมด 7 สมมติฐาน ดังนี้ 
H1: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านพิธีการศุลกากรต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโล

จิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H2: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพ

ด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H3: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านขนส่งระหว่างประเทศต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพ

ด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H4: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านสมรรถนะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ต่อดัชนีวัด

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H5: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าต่อ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H6: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านความตรงต่อเวลาของการให้บริการและจัดส่ง

ต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ 
H7: ความสามารถด้านการส่งออกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่าง

มีนัยสำคัญ 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นการนำข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจากธนาคารโลก (The World Bank Open 

Data) ที่มีการเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี  2007-2018 ที่ทาง
ธนาคารโลกได้รวบรวมไว้นำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะแบ่งออกเป็น 2 ชุดข้อมูลคือ 1) ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  (Logistics Performance index: LPI) 2) ดัชนีวัดการพัฒนาโลก (World 
Development Indicators: WDI) 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย  
1. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance index: LPI)  
2. ตัวแปรต้น (Independent variable) คือ ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  ทั้ งหมด 6 ด้าน คือ    

1) ด้านพิธีการศุลกากร 2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 4) ด้านสมรรถนะผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 5) ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า และ 6) ด้านความตรงต่อเวลาของ
การให้บริการและจัดส่ง 

3. ตัวแปรปรับ (Moderator) คือ ความสามารถด้านการส่งออก ซึ่งจะใช้ข้อมูลสัดส่วนการส่งออกต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (OECD, 2005) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงชั้น  (Hierarchical Linear Regression) 

เพ่ือนำมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแบบเมื่อมีการเพิ่มตัวแปรต้นเข้าไปในตัวแบบเดิม จากค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจที่ เปลี่ยนแปลงไป (Coefficient of determination change: ΔR2 ) (Cohen et al., 2002) 
โดยจะแบ่งการทำเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
จากนั้นจะทำการเพ่ิมตัวแปรปรับ 

เพ่ือดูผลกระทบที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์ 
ตัวแปรสมการถดถอยแบบที่ 1 
 

𝐿𝑃𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷(𝑛) + 𝑢               (1) 
 
ตัวแปรสมการถดถอยแบบที่ 2 
 

𝐿𝑃𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷(𝑛) + 𝛽2𝐸𝑋𝑃 + 𝛽3. 𝐷(𝑛)′. 𝐸𝑋𝑃′ + 𝑢            (2) 
 

โดยที่ 𝑛 คือ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในแต่ละด้านทั้งหมด 6 ด้าน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงชั้นเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรในสองลำดับ ลำดับแรกจะเป็นการวิเคราะห์
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม จากนั้นจะเพ่ิมตัวแปรปรับเพ่ิมเข้าไปเพ่ือดูความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใน
งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ทั้งหมด 6 โมเดล โดยแต่ละโมเดลจะใช้ดัชนีทั้ง 6 ด้านของการวัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์เป็นตัวแปรต้น ผลจากการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการ
การค้าชายแดน (Customs) ด้านคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure) ด้านความสามารถและคุณภาพของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  (Logistics 
competence) ด้านความสามารถในการติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า  (Tracking & tracing) และ 
ด้านความถี่ที่การจัดส่งไปถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะจัดส่ง  (Timeliness) มีผลต่อดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  มีเพียงด้านความสะดวกในการ     
จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาแข่งขันได้  (International shipments) เท่านั้นที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ในชั้นที่  2 โดยการใส่ตัวแปรปรับ คือความสามารถด้านการส่งออกเข้าไปพบว่า 
ความสามารถด้านการส่งออกมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของด้านความสะดวกในการจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในราคาแข่งขันได้  (International shipments) กับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.1) แสดงให้เห็นว่าระดับความมั่นใจที่ตัดสินใจที่จะยอมรับสมมติฐานที่ 3 อยู่ที่ 90%  
เราจึงยอมรับสมติฐานที่ 3 H3: ความสามารถด้านการส่งออกมีผลกระทบกับด้านขนส่งระหว่างประเทศต่อ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาค่า ΔR2 ของแต่ละโมเดลที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ค่าที่ได้จะมีเปลี่ยนไปอย่างช้าๆหรืออาจ

กล่าวได้ว่าทั้ง 5 โมเดลนี้ความสามารถด้านการส่งออกไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรที่นำมาทดสอบ (Model 1: ΔR2 
= 0.123, Model 2: ΔR2 = 0.115, Model 4: ΔR2 = 0.031, Model 5: ΔR2 = 0.072, Model 2: ΔR2 = 
0.212) 

 
ตารางที ่3: ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชั้นของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01  

 
สรุป 

จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบของความสามารถด้านการส่งออกที่มีต่อดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในแต่ละด้านนั้น แม้ว่าผลการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  (LPI) 
อาจไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากข้อจำกัดของ
วิธีการและการเลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก 
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แต่ ประเทศไทยเองก็ควรนำดัชนีชี้วัดของธนาคารโลกนี้มาพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่มีการสำรวจ เพราะเป็นด้านที่มี
ความสำคัญอย่างมากในระบบโลจิสติกส์ รวมไปถึงส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับเชิงนโยบายของรัฐบาล 
จนถึงระดับปฏิบัติการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือทำให้ระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในด้านพิธีการศุลกากรมีการปรับระบบการนำเข้า-ส่งออกเพ่ือลด
ระยะเวลาด้วยการใช้ระบบ (National Single Window: NSW) นอกจากนี้การพัฒนาในด้านอ่ืนๆไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันของทุกหน่วยงานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ดียิ่งขึ้น 
ระบบขนส่งสินค้า ระบบคลังสินค้า ระบบตรวจสอบและติดตามสินค้า 

เมื่อนำความสามารถด้านการส่งออกของประเทศไทยมาพิจารณา พบว่าด้านการส่งออกนั้นเป็นปัจจัย
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่า มูลค่าการส่งออกนั้นมากกว่า 7 ล้านล้านบาท  
(กระทรวงพาณิชย์, 2563) ความสามารถด้านการส่งออกที่ดี ย่อมเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์เพราะเป็นส่วน
ช่วยในการสนับสนุนซึ่ งกันและกัน  จากการวิ เคราะห์ ในงานวิจัยนี้ ได้ เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่า 
ความสามารถด้านการส่งออกมีอิทธิพลต่อด้านการขนส่งระหว่างประเทศบนดัชนีชี้วัดด้านประสิทธิภาพโลจิ
สติกส์ของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือเมื่อความสามารถการส่งออกเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งเสริม
และสนับสนุนให้การขนส่งระหว่างประเทศพัฒนาตามไปด้วย เพราะการส่งออกนั้นเป็นการขยายตลาดของ
สินค้าอุปโภคและบริโภคไม่ใช่ในประเทศอีกต่อไป แต่ไปการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ จากค่าที่สถิติที่ได้จึง
สอดคล้องกันโดยตรงกับการขนส่งระหว่างประเทศ  เพราะเมื่อการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็จะสามารถรองรับความต้องการในกาขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่
ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สอดคล้องกับข้อมูลของ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2562) ว่าเมื่อการส่งออกเพ่ิมขึ้น การบริการขนส่ง
ระหว่างประเทศก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังเช่น ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า
เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560 จำนวนตู้ขนส่งสินค้าขาเข้า–ขาออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณประมาณ 7.8 ล้าน 
TEUs เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 และมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 9.8 ล้าน TEUs ในปี 2561 ประกอบ
กับการกำหนดค่าระวางของผู้ประกอบการไทยสามารถจูงใจผู้ใช้บริการและพัฒนาความสะดวกต่อการเข้าถึง
การให้บริการขนส่งสินค้าได้ ดังนั้นความสามารถด้านการส่งออกจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสะดวกในการ
จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาแข่งขันได้ (International shipments) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานโลจิสติกส์
ของปะเทศไทยประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2561) 
ว่าระบบโลจิสติกส์ที่ดีมีส่วนช่วยกระดับมาตรฐานในการนำเข้าส่งออกสินค้า ดังนั้นข้อสรุปจากการวิจัยนี้จึง
สอดคล้องกับรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเก็บข้อมูลโดยธนาคารโลก อาจยังมีข้อจำกัด
เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมแล้วชี้แจงในระดับมหภาค การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นการใช้ข้อมูลที่มีการรายงาน
ไว้เท่านั้น ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คืออาจจะมีการใช้คำนิยามด้านการส่งออกในหลายคำจำกัด
ความที่อาจมีอิทธิพลต่อดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในด้านอื่นๆเพ่ิมเติม 
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แผนการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุร ี
TOURISM PLANNING FOR BAN SAMET NGAM CHANTHABUN MAT HANDICRAFT 
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บทคัดย่อ  

การวางแผนการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) วิเคราะห์การจัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมฯ  2) วิเคราะห์ความต้องการการ
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างแผนการท่องเที่ยวและ 3) ประเมินผลแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกศูนย์หัตถกรรมฯและนักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวบข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามและแบบประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ระบบโลจิ
สติกส์ของการท่องเที่ยวและซัพพลายเชนของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ  ผลการวิจัย พบว่า ความ
ต้องการที่สำคัญสุด ได้แก่ การบริการที่สุภาพ การให้ข้อมูลชัดเจน ราคาประมาณ 300 บาท สถานที่ท่องเที่ยว
สะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยต้องการให้โฆษณาทางอินเตอร์เนท และชำระด้วยเงินสด 
จากนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการท่องเที่ยว 3 โปรแกรมตามราคาและช่วงเวลาในการจัดท่องเที่ยว โดย
โปรแกรมที่ได้รับเลือก คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวที่1 ช่วงเช้า-เที่ยง ราคา 300 บาทและประเมินแผนการ
ท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าแผนการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  

คำสำคัญ: แผนการท่องเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน โลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT  

Tourism planning for Ban Samed Ngam Chanthaburi Mat Handicraft Center, the 
objective was1) to analyze Tourism logistics managementof Handicraft Center 2) to analyze 
the need and travel behaviorof the sample 3) to design thetourism supply chain , travel 
plansand to evaluatetravel plan. Population was the member of Handicraft Centerand 
travellers . Questionnaire , interview and evaiuation were used for collecting the data. 
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Tourism logistics and Tourism supply chain for traveller and entrepreneur were used for 
analyze the data. The result show that the most demanding level were polite services, giving 
clear information , estimated cost 300 baht, clean convenient and safe place of each tourist 
attraction , internet and social media advertisement and cash payment . After that the 
tourism supply chain and 3 travel plans were designed by the most demanding, price and 
time. The Morning program (300 baht) was selected by the travel sample and evaluated by 
specialists as very good level. 

Keywords: Travel plans, Handicraft Center, Tourism logistics  

 
บทนำ  

จากนโยบายโครงการหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน (กรมการพัฒนาชุมชน,2562) ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก เช่น เสื่อผืน กระเป๋าและของใช้จากเสื่อ
กก ถือเป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยว OTOP Village แต่จากการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม พบว่า ในการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวไม่ได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากลูกค้า และขาดการเก็บข้อมูลและกระบวนการทำแผนการทำงานอย่างเป็น
รูปธรรม ขาดแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยว โดยนำหลักการ
จัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเข้ามาประยุกต์และกำหนดให้ศูนย์หัตถกรรมฯเป็นจุดศูนย์กลางแทนการใช้
หน่วยงานทั้งตำบลเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือง่ายต่อการบริหารงานซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์
การจัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยว วิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้างแผนการท่องเที่ยวและเพ่ือประเมินผลแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
ชิตพงษ์ อัยสานนท์ (2559) ได้กล่าวถึง โลจิสติกส์ท่องเที่ยว คือ การจัดการประสานงานระหว่าง

กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เพ่ือทำให้การไหลของนักท่องเที่ยว (Physical Flow) จากต้นทางไปสู่ปลายทาง
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โดยไม่มีข้อผิดพลาด และยังทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด การขนส่งนักท่องเที่ยวเป็นเพียง
กิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกส์ท่องเที่ยว การขนส่งจะเกิดขึ้น ณ ช่วงหนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่ใช่ตลอดเส้นทาง เช่น 
กิจกรรมการขนส่งด้วยเครื่องบิน รถโดยสาร กิจกรรมการขนส่งด้วยเรือ ซึ่งจะไม่มีกิจกรรมการขนส่งอีกเมื่ออยู่
ในที่พัก หากพูดในมิติของการขนส่งนักท่องเที่ยวว่าต่างจากการขนส่งสินค้าอย่างไร คำตอบที่สามารถทำให้
เข้าใจได้ง่ายเข้าก็คือ คนเป็น Physical Flow ที่มีชีวิต จิตใจ อารมณ ์ความรู้สึก ที่หัวเราะได้ เดินไปไหนมาไหน
ได ้เหนื่อย หิว เจ็บไข้ได้ป่วยได ้ที่สำคัญตอบโต้กับเราได ้

แนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเป็น 4 ส่วน คือ 
1. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) เร่งพัฒนาถนนและเส้นทางที่จะเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จัดการให้
มีระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งในระดับ เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
และระดับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวอย่างมีแบบแผน การ
รักษาความปลอดภัย ณ สถานีขนส่ง เส้นทางท่องเที่ยว การเดินทางกรณีฉุกเฉิน นักท่องเที่ยว สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวในชนบทได้โดยขนส่งมวลชนได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย เร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคด้านโลจิสติกส์เช่นไฟฟ้า ส่องสว่างตามถนน ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว น้ำประปา การ
เก็บขยะสิ่งปฏิกูล 

2. การเคลื่อนที่ของสารสนเทศ (Information Flow) จัดทำเว็บไซต์ที่สวยงามดึงดูดใจ มีข้อมูล
ครบถ้วน แจ้งข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบ ข้อมูล Online ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลา มี
การประชาสัมพันธ์จุดแวะพักเที่ยวใหม่ ๆ ให้ทราบผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมจัดทำแผนที่เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวเก่า ระบุจุดเริ่มต้น และปลายทางอย่างชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายอย่าง
รวดเร็ว จัดทำป้ายบอกทางให้ชัดเจน ภาษาเข้าใจง่าย รูปแบบมาตรฐาน จำนวนเหมาะสม เพียงพอและจัด
วางติดตั้งอย่างสวยงามเป็นระบบ จัดทำแผนที่แสดงถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่าง แหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ติดตั้งในสถานที่และตำแหน่งที่นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็น
โดยง่าย เข้าใจง่าย ใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งการมีโบว์ชัวจัดวางไว้ให้  นักท่องเที่ยวสามารถหยิบไปใช้ได้โดยง่าย
ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวผ่าน จัดตั้งกลุ่มศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว 

3. การเคลื่อนที่ทางการเงิน (Financial Flow) เพ่ิมเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ให้มากขึ้นทั้ง
จำนวนและสถานที่ติดตั้ง และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเบิก
เงิน มาจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลา 

4. องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานเพ่ือทำหน้าที่และบทบาทต่าง ๆ กัน
ในการเสริมการ พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างการพัฒนา
ด้านการเคลื่อนไหวทางกายภาพ และการเคลื่อนไหวของสารสนแทศ โดยการมีกลุ่มศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาและจัดระเบียบป้ายบอกทาง กลุ่มมัคคุเทศน์เยาวชนในพื้นที่นำทาง กลุ่ม
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พัฒนาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างคนในชุมชน 
อบต. อสม. โรงพยาบาล ตำรวจ และองค์กรอื่น ๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix ) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่

ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยทั่วไปแล้ว 
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ
กำหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกบริการ 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
นำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ  ซึ่ง
จะต้องพิจารณาในด้านทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช้บริการและเป็น
กุญแจสำคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการ ที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และทำให้เกิดความ
ประทับใจ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (2561) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทและระบบการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์  และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
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จัดการโลจิสติกส์ การวิจัยเป็นแบบเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology) ของบริบทแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ  การสัมภาษณ์ เชิงลึก การอภิปรายกลุ่ม และการเก็บแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวไทยจำนวน 400 ชุด และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า ได้ศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าในใจ 5 อันดับแรก และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการจัดการโลจิ
สติกส์ด้านการบริการลูกค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด และปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์ด้านการไหลทางสารสนเทศมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ข้อเสนอแนะที่ได้  พบว่า ควรมีการพัฒนาสภาพเส้นทางการจราจรให้ดีขึ้น  พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทางให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนที่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยว 

สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ (2561) ได้ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี  
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยบริการให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว 400 ตัวอย่าง กลุ่มชุมชน 60 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ประกอบการ 60 ตัวอย่าง รวม
ทั้งสิ้น 520 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ในจังหวัดนนทบุรี ในรายด้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพอใช้ โดยด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับดีเพียงด้าน
เดียว และกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีมาก
ขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาต้องการให้มีสถานที่จอดรถเพียงพอและเหมาะสม และต้องการให้มีป้าย
บอกทางที่ชัดเจน กลุ่มชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ในชุมชนของการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีการปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น การปรับปรุงป้ายบอกทางเส้นทาง
ชัดเจน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนมีความ
พึงพอใจในระดับดี กลุ่มชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่เป็นสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเพ่ือให้ชาวบ้านมีอาชีพต่อไป ทั้งยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัย
และชุมชนให้สวยงาม เป็นระเบียบเหมาะสมต่อการพักอาศัยและท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในความพร้อมของการจัดการโลจิสติกส์ในจังหวัดนนทบุรี  ทุกด้านมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใช้ ส่วนข้อเสนอแนะต้องการให้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการเชิญชวน
นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคให้มีการซื้อสินค้าและบริการ ต้องการให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการเอง 

เถลิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) ได้วิจัยการจัดการโลจิสติสก์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักทองเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบและการจัดการโลจิสติกส์
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การท่องเที่ยวที่ปรับปรุงจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลให้เกิดการมาเที่ยวซ้ำในอำเภอวงน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในมุมมอง
ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 4 กลุ่มคือนักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนในตำบลวงน้ำเขียว
ตำบลไทยสามัคคี ตำบลอุดมทรัพย์ ตำบลวังหมี ตำบลระเริง รวม 5 พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 570 ตัวอย่าง โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภาพรวมอายุช่วง 30-34 ปี ทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวน
ใหญ่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ใช้เวลาท่องเที่ยว 2 วัน วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเที่ยวคือเพ่ือ
พักผ่อน กิจกรรมนันทนาการที่ทำพร้อมกับการท่องเที่ยวคือชมทิวทัศน์  และเกือบทั้งหมดต้องการกลับมา
ท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียวอีก สำหรบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.82) ต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในภาพรวม โดยด้านการไหลทางกายภาพได้รับความ
พึงพอใจต่ำสุดในระดับน้อย ความคิดเห็นด้านความพร้อมและแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น นั้นควรมีความพร้อมด้านการทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย  สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร 
2. วิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
3. เพ่ือสร้างแผนการท่องเที่ยวและข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สมาชิกศูนย์หัตถกรรมฯและนักท่องเที่ยว และ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไม่ทราบถึงจำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยกำหนดจำนวน
ตัวอย่างจากสูตรของคอแครนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จำนวน 384 คน ส่วนการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลออนไลน์ก่อนท่องเที่ยว และกลุ่มที่เป็นสมาชิกเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มและศึกษา
ข้อมูลออนไลน์ก่อนการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์วิธีการบริหารจัดการของกลุ่มตามหลักโลจิสติกส์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ การค้นหาข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสาร และการให้คำแนะนำ การอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อัตลักษณ์ของชุมชน OTOP Village 
ต้นทุนการขนส่ง เส้นทางการท่องเที่ยว การให้ความรู้ความเข้าใจ และศักยภาพของสมาชิกศูนย์หัตถกรรมฯ 
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และออกจากสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การให้บริการและความประทับใจ  
2. แบบสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น ข้อมูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว ความต้องการตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือกำหนดเป็นแผนการท่องเที่ยวและแนว
ทางการพัฒนาองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว  

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแผนการท่องเที่ยวจากผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวและการตลาด ซึ่ง
ทำการประเมินตามหลักส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของกลุ่มโดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสำรวจ

องค์ประกอบ ได้แก่  การเคลื่อนที่ทางกายภาพ การเคลื่อนที่ของสารนเทศ การให้บริการ สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ การกลับมาเท่ียวซ้ำ และด้านค่าใช้จ่าย 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม การตัดสินใจ และความต้องการจากนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย โดยมีการประเมินคุณภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้ด้วยการหาความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ราย จากอาจารย์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมท่องเที่ยว ที่
ระดับความเชื่อมั่น (IOC) 0.72 

3. วิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมฯและวิเคราะห์พฤติกรรม 
การตัดสินใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแผนการท่องเที่ยวจากความต้องการของศูนย์
หัตถกรรมฯประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย การให้บริการ และผู้รับผิดชอบ 

4. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อแผนการท่องเที่ยว  จากนั้นให้ผู้ประกอบการเลือกแผน
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม จากนั้นประเมินความเป็นไปได้ของแผนการท่องเที่ยวจากสมาชิกกลุ่ม  การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ที่ระดับความเชื่อมั่น (IOC) 
0.80 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การจัดการระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของของศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร  
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ศักยภาพแต่ละบุคคล 

หน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวน่าจะนำมารวมในแผน ระยะทาง ศักยภาพในการรองรับ และการบริหารงานเมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้ามาและออกนอกพ้ืนที่ตามหลักการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว ดังนี้ 

1.1 โครงสร้างการบริหารงาน จากที่ศูนย์หัตถกรรมฯ ประกอบธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากกก ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ด้วยพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยว จึงเหมาะแก่การปลูกกกและปอกระเจาเพราะทำให้เส้นมี
ความแข็งแรง สินค้าจึงมีคุณภาพคงทน การผลิตมีความละเอียดในทุกขั้นตอน และคุณจุไรรัตน์ สรรพสุข
ประธานศูนย์ฯ ยังได้รับเลือกให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งการบริหารงานท่องเที่ยวได้กำหนดหน้าที่ตาม
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แปลงสาธิตดำนากก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ 

อู่ต่อเรือและศาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน 

สวนพฤษศาสตร์ ร.9 วัดเสม็ดงาม 

โครงสร้างของกลุ่ม และหน้าที่ในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ประธานรับผิดชอบกลุ่มด้านบริหารและจัดการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนการท่องเที่ยวดูและการสาธิตการทอเสื่อกก และประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มและนักท่องเที่ยวทราบ ส่วนการท่องเที่ยวดูแลเรื่องพาชมป่าชายเลนและเหยี่ยว
แดง  

1.2 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมมี 6 กิจกรรม ได้แก่ ทอเสื่อกก สาธิตการทำอาหาร
ท้องถิ่น สาธิตการทำขนมท้องถิ่น ใช้พ้ืนที่ของกลุ่มวิสาหกิจฯ การดำนากกที่แปลงสาธิต การชมป่าชายเลนและ
เหยี่ยว ที่สวนพฤษศาสตร์ และกราบนมัสการพระเจ้าตากสินฯ ที่อู่ต่อเรือและศาลฯ ส่วนศักยภาพในการ
รองรับ หากเป็นกลุ่มครอบครัวรองรับได้ 5-10 คน โดยไม่ต้องนำสมาชิกของกลุ่มมารับเพ่ิม (ปกติมีคนอยู่กลุ่ม 
3-5 คนตลอดเวลา) ส่วนที่เป็นกลุ่มทัวร์รองรับได้ไม่เกิน 50 คน ซึ่งต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเพ่ือเตรียมสมาชิก
ของกลุ่ม พ้ืนทีเ่พ่ือระบุตำแหน่งและระยะทาง ดังภาพที ่1 และตารางท่ี 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1: แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวรอบศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูรและพ้ืนที่รอบข้าง 
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ตารางท่ี 2 ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

สถานที ่ ระยะทาง (เมตร) ระยะเวลา (นาที) รูปแบบการเดินทาง 
กลุ่มวิสาหกิจ - อู่ต่อเรือ 100 3 เดินเท้า 

กลุม่วิสาหกิจ - แปลงสาธิต 600 8 รถยนต์ 

แปลงสาธิต - วัดเสม็ดงาม 900 10 รถยนต์ 

วัดเสม็ดงาม - สวนพฤษศาสตร์ 700 10 รถยนต์ 

 
2. การวิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 21-40 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภาคตะวันออก มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 - 30,000 
บาท ไม่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ลักษณะการเดินทางไปเป็นครอบครัว และไปกับกลุ่มเพ่ือน นิยม
ไปเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และสนใจเรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่น ช่วงเวลาในการเข้าท่องเที่ยวไม่จำกัดเวลา 
(ต้องการให้เปิดทั้งวัน) ไม่ต้องการพักค้างคืน (ใช้เวลาไปเช้าเย็นกลับได้)โดยเน้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากกว่า
หยุดนักขัตฤกษ์ และค่าใช้จ่ายไม่ต้องการให้เกิน 2,000 บาทต่อกลุ่ม (4-5 คน) ส่วนความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดดังตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าต่อการใช้บริการท่องเที่ยว 

 
หัวข้อในการศึกษา  S.D. 

ระดับความ
ต้องการ 

ด้า
นผ

ลิต
ภัณ

ฑ์ 

กิจกรรมที่สนใจในแพ็คเก็จท่องเที่ยว 
1) การทอเสื่อกก 
2) การให้ข้อมูลประวัติกกและการทำเสื่อกก 
3( กิจกรรมดำนากก 
4) การทำอาหารและขนมท้องถิ่น 

 
4.42 
4.44 
4.38 
4.46 

 
0.83 
0.83 
0.85 
0.82 

 
มาก 
มาก* 
มาก 

มาก** 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ 
1) อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
2) วัดเสม็ดงาม 
3) สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติป่าชายเลน ร.9 
4) สวนมะม่วงอกร่อง 

 
4.10 
3.99 
4.38 
3.92 

 
0.75 
0.83 
0.69 
0.88 

 
มาก* 

ปานกลาง 
มาก** 

ปานกลาง 
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หัวข้อในการศึกษา  S.D. 

ระดับความ
ต้องการ 

 ความรู้ ความเข้าใจ ที่ต้องการรับรู้จากสถานที่ท่องเที่ยว 
1) ประวัติของสถานที่ท่องเที่ยว 
2) วัฒนธรรมชุมชน 
3) การทอเสื่อกก 
4) รูปแบบของลายบนผลิตภัณฑ์ 
5) การปลูกต้นกก 
การบริการของสถานที่ท่องเที่ยว 
1)  บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่และเป็นมิตร 
2) การให้คำแนะนำของวิทยากร ในการตอบข้อซักถามชัดเจน 

 
4.44 
4.32 
4.42 
4.35 
4.35 

 
4.73 
4.75 

 
0.77 
0.75 
0.73 
0.80 
0.76 

 
0.51 
0.50 

 
มาก** 
มาก 
มาก* 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่ 

1) สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสะดวกสบาย 
2) แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ สุขา 
3) สถานที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม 
4) สถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
5) ป้ายบอกทางบริเวณจุดท่องเที่ยวชัดเจน 
6) มีจุดถ่ายภาพ 

4.84 
4.82 
4.82 
4.82 
4.80 
4.73 

0.39 
0.44 
0.42 
0.44 
0.48 
0.60 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ด้า
นร

าค
า 

1) 300 บาทต่อคน 
2) 350 บาทต่อคน 
3) 400 บาทต่อคน 
4) 450 บาทต่อคน 

4.68 
4.33 
3.91 
3.25 

0.66 
0.82 
0.88 
0.89 

มากที่สุด 
มาก* 
มาก* 

ปานกลาง 

กา
รส

่งเส
ริม

กา
รต

ลา
ด 

การโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ 
1) นิตยสารท่องเที่ยว 
2) แผ่นพับ 
การโฆษณาบนสื่อออนไลน์  

 
3.42 
4.03 
4.67 

 
0.78 
0.82 
0.52 

 
ปานกลาง 

มาก 
มากที่สุด* 

รูปแบบการชำระเงิน 
1) ชำระด้วยเงินสด 
2) Internet Banking (Website) 
3) Mobile Banking (App) 

 
4.59 
3.65 
4.37 

 
0.66 
0.84 
0.78 

 
มากที่สุด* 

มาก 
มาก 

การส่งเสริมทางการตลาดหรือโปรโมชั่นที่ต้องการ 
1) ส่วนลดจากการแนะนำ หรือท่องเที่ยวในครั้งถัดไป 
2) ส่วนลดเด็กอายุต่ำกว่า 7  ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป 

 
4.63 
4.66 

 
0.67 
0.65 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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3. แผนกิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบจำลองซัพพลายเชนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน 

เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังภาพที่ 2และ ตารางที ่4 
 

 
ภาพที่ 2 แบบจำลองการดำเนินการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 

 
ตารางท่ี 4: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความต้องการ ศักยภาพ และแนวทางการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ประเมินความต้องการ

ลูกค้า 
ศักยภาพของกลุ่ม แนวทางการดำเนินงาน 

1) ทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

1) การพานักท่องเที่ยว 
ไปเที่ยวในหมู่บ้านเสม็ด
งามและให้ความรู้ได้
ชัดเจน  
2) สาธิตการทอเสื่อกก
การดำนากก การ
ทำอาหารและขนม 

1) สามารถพาไปชมและ
เรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวได้ 
2) มีผู้เชี่ยวชาญในการ
แสดงและให้ข้อมูลการทอ
เสื่อกก 
3) มีสถานที่สำหรับดำนา
กก 

1) กลุ่มมีผู้บรรยายสถานที่
ท่องเที่ยวเพียงคนเดียว ควร
เพ่ิมผู้บรรยายหรือให้สมาชิก
ช่วยบรรยายในแต่ละสถานที่ 
2) สถานที่ดำนากกยังไม่มีจุด
สำหรับชำระล้างเพียงพอ 
3) รองรับการลองทอได้ 20 
คน (ก่ี) หากมากกว่าต้อง
รวมกลุ่มกันทดลอง 

2) การจัดการ กำหนดแผนการ
ท่องเที่ยวในช่วงสุด
สัปดาห์และวันหยุด 

ดำเนินงานได้ช่วงวันเสาร์-
อาทิตย ์และวันหยุด 

มีการจัดการหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความสามารถ
ของสมาชิก 
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ตัวช้ีวัด 
ประเมินความต้องการ

ลูกค้า 
ศักยภาพของกลุ่ม แนวทางการดำเนินงาน 

3) การ
ให้บริการและ
คุณค่า 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทอเสื่อกก ความเป็นมา
ของกกจันท์ และสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
2) สาธารณูปโภค 

1) สามารถให้ความรู้
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวได้ 
2) มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ให้นักท่องเที่ยวและมี
สถานที่จอดรถ 

1) ห้องน้ำขาดคนดูแลประจำ  
2) เพ่ิมจุดทิ้งขยะ 
3) ตีเส้นสำหรับพื้นที่จอดรถ 
4) ควรเพิ่มป้ายแสดงวิธีการ
ทอเสื่อกก 

4) การตลาด
และการเงิน 

1) การประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวทางสื่อ
ออนไลน์ที่น่าสนใจ 
2) ช่องทางการชำระเงิน 
3) การแสดงสินค้าและ
แนะนำในงานแสดง
สินค้าและท่องเที่ยว 
4) โปรแกรมท่องเที่ยว 
ราคา 300-400 บาท 

1) การตดิต่อสื่อสารและ
การประสัมพันธ์ทาง  
Facebook เสื่อกกจันทบูร 
by จุไรรัตน์ 
2)ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า 
3) สามารถรับชำระเงินสด
และMobile banking 

1) ขาดเว็บไซต์และสื่อ
ออนไลน์ที่น่าสนใจและสร้าง
การดึงดูดลูกค้า 
2) การประชาสัมพันธ์ควรเชิญ
บล็อกเกอร์หรือรายการ
ท่องเที่ยวมาทำสื่อ 
3) กำหนดเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวกับรัฐและเอกชน 

 
จากนั้นได้ออกแบบแผนการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมฯ เป็น 3 โปรแกรม แบ่งตามเวลาที่

นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในกลุ่มได้ รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายรวมราคาโปรแกรม
การท่องเที่ยว ดังตารางที ่5 และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และดังภาพที่ 3 

 
ตารางท่ี 5: รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว 

รายละเอียด ต้นทุนต่อคน โปรแกรม 1* โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 
1. ค่าบรรยายและเอกสาร 50 ✓ ✓ ✓ 
2. ค่าทดลองทำอาหารและขนม 100 ✓ ✓ ✓ 
3. ค่าดอกไม้สำหรับนมัสการฯ 15 ✓ ✓ ✓ 
4. ค่าต้นกก 10 ✓ - ✓ 
5. ค่าเรือ 35 - ✓ ✓ 
6. ค่าอาหาร 40 ✓ - ✓ 
ต้นทุน (กำไร)  200 )100) 205(145) 250(175) 
ราคาขายโปรแกรม  300 350 425 
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ภาพที่ 3 โปสเตอร์โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ 1 ครึ่งวันเช้า 

 
4. การประเมินผลแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร  

จากแผนการท่องเที่ยวที่ได้เลือก คือ โปรแกรมที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน
แผนการท่องเที่ยวและความพร้อมของผู้ประกอบการในบางจุดที่มีการปรับปรุง เช่น การเพ่ิมแสงสว่าง พ้ืนที่
จอดรถ และจัดทำป้าย ดังตารางที ่6 

 
ตารางท่ี 6: การประเมินแผนการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร  

การประเมินแผนการท่องเที่ยว  S.D. ความเหมาะสม 

1. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความสามารถในการจัดการ 
2. ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวมีความชัดเจน 
3. รายละเอียดของโปรแกรมชัดเจน (เวลา สถานที ่ค่าใช้จ่าย) 
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก มีความชัดเจน 
5. ช่วงเวลาทำกิจกรรมเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
6. เวลาในแต่ละสถานที่เหมาะสมกับความต้องการ 
7. วันเวลาของแผนเหมาะสมกับพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไป 
8. ราคาเหมาะสมกับกลุ่มพนักงานเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัว 
9. มีการป้ายระบุข้อมูลและเส้นทางที่ชัดเจน 
10. มีแสงสว่างในพ้ืนที่ต่างๆ 
11. ส่วนลดกับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
12. ความน่าเชื่อถือและปลอดภัยการจ่ายด้วย Mobile banking  

4.00 
4.33 
4.67 
4.33 
4.33 
4.67 
4.67 
4.67 
3.67 
4.00 
4.00 
4.33 

0.00 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.82 
0.00 
0.47 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวชุมชนสามารถครอบคลุมถึงความต้องการของผู้ประกอบการ
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว โดยศึกษาประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความต้องการจำแนกตามส่วนผสม
ทางการตลาด แผนกิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์หัตถกรรมฯ แบ่งออกเป็น 3 แผนการท่องเที่ยว ซึ่งแผนที่
ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ แผนที่1 ราคา 300 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมกราบนมัสการพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทอเสื่อกกทำอาหารและขนมท้องถิ่น ดำนากก และเมื่อประเมินผลแผนการท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าแผนการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนข้อเสนอในการวิจัย คือ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการตลาด ทั้งในส่วนของสื่อและวิธีเข้าถึงกลุ่มหมาย เพราะทางผู้ประกอบการยังขาดผู้เชี่ยวชาญ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

แผนการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและเพ่ือสร้างแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม หลังการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้ศึกษาได้สร้างแผนการท่องเที่ยว
ออกเป็น 3 แผน โดยจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยการใช้เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2554) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในปัจจุบันอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงยกระดับความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม
คือ นักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจปานกลางต่อ
องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในปัจจุบันในภาพรวม ในรายได้ส่วนใหญ่พึงพอใจน้อยถึงปานกลาง โดย
ด้านการไหลทางกายภาพได้รับความพึงพอใจต่ำสุดในระดับน้อย มีรายการย่อย 5 รายการได้รับความพึงพอใจ
ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ ระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัย ณ สถานีขนส่ง การเดินทางท่องเที่ยวโดยขนส่ง
มวลชน ความพร้อมของบริษัททัวร์ และการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่นำมาสู่การกลับมาเที่ยวซ้ำ พบว่ามี
ความพึงพอใจเกือบทุกด้าน และมีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สำหรับกลุ่มชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ ยวในระดับปานกลาง  กลุ่ม
ผู้ประกอบการพึงพอใจในระดับมาก กลุ่มผู้นำชุมชนเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง   
  



          PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

238 

เอกสารอ้างอิง  

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย. OTOP Village หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวบ้านเสม็ดงาม. 
สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562, สืบค้นจาก https://www.otop-village.com 

ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ. (2558).การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. 
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. 10(2). 60-70. 

เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ. (2554).ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา. Suranaree J. Soc. Sci. 6(2). 17-33. 

ชิตพงษ์ อัยสานนท์. (2559). มองรอบทิศทางอย่าง Supply Chain โลจิสติกส์ท่องเที่ยว (Tourism Logistics) 
ของบ้างเรา..ถึงไหนแล้ว (บ.ก.), Industrial Technology Review. 22(288),101-104. 

ชัชวาล พูลจวง, ปริณภา จิตราภัณฑ์. (2559). การบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวทางน้ำ ตำบลเกาะเกล็ด 
อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี, วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา. 2(1). 78-89. 

นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์. (2561). การเปรียบเทียบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และซิดนีย ์ออสเตรเลีย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 7(2). 1-22. 

ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ. (2561). บริบทโลจิสติกส์การท่องเที่ยว : การไหลทางกายภาพบนเส้นทางตาก - แม่
สอด .วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 12(2), 80-96. 

วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และคณะ. (2560). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
กำแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. 10(2). 213-229.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ. 

สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน. (2561). การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี . บทความวิจัย 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ฉบับเสริม 12 ปี . 151- 161. 

อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์. (2556). กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวไทยสำหรับจังหวัดนครนายก. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. 


	การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการขนส่งต่อความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
	ANALYSIS OF TRANSPORTATION EFFECT ON POPULATION DENSITY IN BANGKOK
	กฤษฎา แสนสมบูรณ์1*, อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม2
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	บทนำ
	ทบทวนวรรณกรรม
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	สรุปและอภิปรายผล
	เอกสารอ้างอิง


	ผลกระทบของความสามารถด้านการส่งออกที่มีผลต่อดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
	THE MODERATING EFFECT OF EXPORT PERFORMANCE ON DIMENSION OF LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
	อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม1*, คณิน เพชรสกุล2
	Anupong Thuengnaitham1*, Kanin Pessakul2
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	บทนำ
	ทบทวนวรรณกรรม
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	สรุป
	เอกสารอ้างอิง


	แผนการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
	TOURISM PLANNING FOR BAN SAMET NGAM CHANTHABUN MAT HANDICRAFT CENTER
	ฌานิศร ด่วนแสง1, อาทิตย์ โพธิ์ชัย1 และธนพงษ์ ร่วมสุข1*
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	บทนำ
	ทบทวนวรรณกรรม
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	สรุปและข้อเสนอแนะ
	อภิปรายผลการศึกษา
	เอกสารอ้างอิง



