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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ศึ ก ษาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด นนทบุ รี และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การ
จัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยบริการให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว 400 ตัวอย่าง กลุ่มชุมชน 60 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ป ระกอบการ 60 ตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 520 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยของโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ในรายด้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพอใช้ โดยด้านค่าใช้จ่าย
อยู่ในระดับดีเพียงด้านเดียว และกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในเรื่อง
ของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาต้องการให้มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
และเหมาะสม และต้องการให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน กลุ่มชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมด้ านการจัดการโลจิสติกส์ในชุมชนของการท่องเที่ยวในจังหวัด
นนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาให้มี
การปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น การปรับปรุงป้ายบอกทางเส้นทางชัดเจน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อ
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บ ริเวณแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดี กลุ่มชุมชน
ต้องการให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เป็นสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบ
ทอดกันมาเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพต่อไป ทั้งยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้
สวยงาม เป็ นระเบียบเหมาะสมต่อการพักอาศัยและท่องเที่ยว กลุ่ มผู้ประกอบการมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในความพร้ อมของการจัดการโลจิส ติกส์ในจังหวัดนนทบุรี ทุกด้านมีความ
พึงพอใจในระดับพอใช้ ส่วนข้อเสนอแนะต้องการให้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อเป็น
การเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้บ ริโภคให้มีการซื้อสิ นค้าและบริการ ต้องการให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการเอง
คาสาคัญ: โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ
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Abstract
The objectives of this research were; to study the logistics management system for
tourism in Nonthaburi province; to study the logistics management for tourism in
Nonthaburi province and to study the logistics management factor for tourists’
satisfaction. The samples were 520 samples in 3 groups; 400 tourists, 60 people in
community, and 60 entrepreneurs. The results of research were as followed; The
tourists were satisfied with the factors of tourism logistics in Nonthaburi province in
moderate level. The expense satisfaction was in high level. The tourists’ needs
were to develop more tourist attractions, more suitable parking, and more guide
signs. The opinion of community in tourist attraction and the readiness in logistic
management were totally in moderate. The opinion was the highest in road
improvement, improved the guide signs and people cooperate in community for
improved the landscape in tourist attraction respectively. The community needs to
support the OTOP local products for more community careers. They needed help
from government to improve the community for stay and tourism. The opinions of
entrepreneurs in readiness in logistic management were totally in moderate level.
The suggestions’ needed more public relation on tourism and customers to spend
on products and services. They needed new tourist attractions for more income for
community and the entrepreneurs.
Keywords: logistics for tourism, tourist, community, entrepreneur
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงยิ่งในการนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้อันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสินค้าส่งออกอื่น ๆ
การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ
การท่องเที่ยวช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงานอย่างมากมายและกว้างขวาง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่ต้องใช้คนทาหน้าที่บริการโดยเฉพาะในธุรกิ จทางตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนาเที่ยว ฯลฯ
ส่วนในธุรกิจทางอ้อมอาจเป็นอาชีพเสริม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน การใช้เวลาว่างมารับจ้าง ก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง สร้างงานสร้างอาชีพมากมาย และเป็นการเสริม
อาชีพด้วย เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือการขายอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะเป็น
อาชีพเสริมทารายได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต และนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซื้อผลิตผลพื้นเมือง
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และหากพักแรมก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก เงินที่จ่ายออกไปนี้จะไม่ตกอยู่เฉพาะกับโรงแรมแต่จะ
กระจายไปสู่เกษตรกรรายย่อยต่าง ๆ ซึ่งจะกระตุ้นการผลิตหรือที่เรียกว่า Multiplier Effect ทางการ
ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในลักษณะที่สูงมาก เมื่อเทียบกับสินค้าหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาโดยมีแม่น้าเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น
สองส่วนคือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติ
เป็น จานวนมากจากอดีตที่เคยใช้สั ญจรไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกล่าวใช้เพื่อการระบายน้าเป็น
ส่วนใหญ่นอกจากพื้นที่บางส่วนที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย จังหวัดนนทบุรี
เป็นเมืองปริมณฑล ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญ ทั้งนี้เพราะ
ความเจริญของกรุงเทพมหานครกระจายสู่จังหวัดนนทบุรีทาให้พื้นที่ของจังหวัดเป็นเมืองมากขึ้น มี
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับจานวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติที่เข้ามาใน
จังหวัดนนทบุรี ให้เกิดความประทับใจในการบริหารจัดการที่ดีแล้วกลับมาท่องเที่ยวอีก สร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ย วในจังหวัด เพิ่มสั ดส่ว นรายได้จากการท่องเที่ยวต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) สูงขึ้นในระดับประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถอยู่ยั่งยืน
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัดและท้องถิ่นนั้นได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาโดยพบว่า
ปัญหาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแหล่งท่องเที่ยว หากแต่อยู่ที่การจัดการห่วงโซ่
อุปทานของการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain) ซึ่งก็คือ การจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
บริการที่ต้องต่อเนื่อง เป็นลูกโซ่ให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ต้นทุน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ซึ่งการจัดการห่วงโซ่คุณค่าก็คือการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างจากโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ และในประเทศไทยหากได้มีการศึกษาเป็นกรณีของ
พื้นทีท่ ี่ต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้
จากแนวคิดและสถานการณ์ข้างต้น ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาสถานการณ์ของระบบการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ย วจั ง หวั ดนนทบุ รี เพื่ อ ทราบถึ ง ภาพรวมการจั ดการโลจิส ติ ก ส์ ก าร
ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยบริการให้นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ของเทศบาลนครนนทบุรี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และศึกษาปัจจัยการ
จัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยบริการให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจั ย ที่เกี่ยวข้องที่ได้น ามาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้ว ย
งานวิจัยของ ปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ของตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อ เปรี ย บเที ย บพฤติ กรรมและความพึ งพอใจของนัก ท่อ งเที่ยวที่มี ต่อการจัด การโลจิส ติ กส์ การ
ท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ของตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมสรุ ป เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการจัดการโลจิ ส ติกส์ การท่ องเที่ยวของ
ตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การวิจัยครั้งนี้
ได้ใช้กลุ่ มตัว อย่ างจ านวน 73 ราย ใช้ส ถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกต่างสถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว One-Way
ANOVA จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจปานกลางถึงมากต่อการจัดการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวของตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม ในรายด้านส่วนใหญ่มาก เช่น
ด้านความสะดวกทางกายภาพ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัยต่อ
บุคคลและทรัพย์สิน และด้านใช้จ่ายและการเงินได้ระดับความพึงพอใจปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์
นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่อ งเที่ยวในภาพรวมทุกด้าน
ในกรณีที่มีช่วงอายุแตกต่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลา เนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ธนภัทร์ ธชพันธ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์สาหรับการท่อ งเที่ยวในหมู่
เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวใน
ปัจ จุบั น ในหมู่เกาะตะรุ เตา จังหวัดสตูล ในมุมมองของนักท่องเที่ยวและผู้ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว
ทางการพัฒ นาปรั บปรุ งยกระดับความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวให้ ดียิ่งขึ้น โดยทาการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวคนในชุมชน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
รัฐในหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจมากต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในปัจจุบันในภาพรวม ส่วนในรายด้านมีเพี ยง
2 ด้ า นที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจปานกลาง คื อ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ จากการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
ด้ า นกายภาพและด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยใน
ด้านกระบวนการให้ บ ริ ก าร และเมื่ อวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ประกอบโลจิส ติ กส์ การ
ท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่นามาสู่การกลับมาเที่ยวซ้า พบว่า ความพึงพอใจต่อ
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องค์ ป ระกอบในด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นการกลั บ มาเที่ ย วซ้ าแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ และโดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาเที่ยวซ้าอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สาหรับกลุ่มคนในชุมชนเห็นว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาให้มีการพัฒนาชุมชนใน
หลายด้ า น และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในระดั บ น้ อ ย ส่ ว นกลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นรายได้ มี เ พี ย ง 2 ด้ า นที่
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจปานกลาง คือ การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินด้านการไหลทาง
กายภาพ และการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ในขณะที่ผู้ประกอบการมีความ
พึงพอใจน้อยในด้านดัชนีความสามารถในการรองรับและนานักท่องเที่ยวออกจากสถานที่ในกรณี
ฉุกเฉิน และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีความเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นด้านความพร้อม
และแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้ดีขึ้น กลุ่มต่าง ๆ มีความเห็นว่ามีความ
พร้อมในระดับหนึ่งและให้ข้อเสนอแนะไปในทางเดียวกัน ได้แก่ การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความสะดวกสบายและเพิ่มจานวนเที่ยวในการเดินทางต่อวัน รวมถึงอาจมี
การเพิ่มช่องทางในการเดินทางให้มากขึ้นการรวมกลุ่มของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทา
หน้าที่และบทบาทต่าง ๆ ในการช่วยกันพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การจัดการประชุมประชาคม
ด้านโลจิสติกส์ทั้งในและนอกชุมชนเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถทาได้ในบริเวณหมู่เกาะให้มาก
ขึ้น มีห น่ วยงานที่ทาหน้าที่รับ ผิ ดชอบด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยตรง และมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้ทราบช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยเลือกจากประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่
แน่น อนโดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จาแนกตามระดับค่าความคลาดเคลื่ อนของ
(Taro Yamane) ได้ขนาดตัวอย่างอย่าง 400 ตัวอย่าง (Yamane, Taro. 1973) และจากกลุ่มชุมชน
และกลุ่มผู้ประกอบการ ในพื้นที่ทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอ
บางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ด รวมจานวน 6 พื้นที่ ในจังหวัดนนทบุรี
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Sample Random Sampling) จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis)
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจัย
กลุม่ นักท่องเที่ยว
กลุ่มนักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
มีช่วงอายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายต่อเดือนได้ 10, 001 –
15,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยว
มากกว่า 3 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยว คือ ตลาดสดและตลาดน้า ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจาก โทรทัศน์ วิทยุ
อินเทอร์เน็ต พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ต่อครั้ง 500 บาท
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อปัจจัยของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวนั้น เมื่อพิจารณา
ในรายด้าน พบว่า ปัจจัยของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ในขณะที่
ปัจจัยของโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อพิจารณา
รายการย่อยของแต่ละด้านขององค์ประกอบได้ผลความพึงพอใจในระดับต่าง ๆ ดังนี้
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการไหลทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย
7 รายการ อยู่ในระดับดี 2 รายการ คือ การเข้าถึงแหล่งอาหารและเครื่องดื่ม และระบบขนส่งมวลชน
สะดวก ระดับพอใช้ 5 รายการ คือ ความปลอดภัยในสถานที่พักแรม ความปลอดภัย ณ สถานีขนส่ง /
ท่าเรือ ความปลอดภัย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยในเขตชุมชน ความปลอดภัยในบริเวณฝูง
ชนแออัด
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการไหลของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย
6 รายการอยู่ ในระดับ ดี 2 รายการ คือ ข้อมูล จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และข้อมูลด้านที่พัก
ระดับพอใช้ 4 รายการ คือ ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลด้านอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูล ณ
สถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลการเดินทาง
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 6 รายการ
อยู่ในระดับพอใช้ คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย สถานที่
จอดรถเพียงพอเหมาะสม ที่พักผ่อนเพียงพอเหมาะสม มีห้องน้า ห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอสะดวกต่อ
การใช้งาน ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจานวนเพียงพอ
การจัดการโลจิสติกส์ด้านสถานที่ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 4 รายการอยู่ใน
ระดับ พอใช้ คือ การเดิน ทางมีความสะดวกและมีป้ายสั ญลักษณ์บอกทางชัดเจน สาธารณูปโภค
พื้นฐานมีคุณภาพและการใช้การได้ดี มีการจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน

156

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ฉบับเสริม ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ธันวาคม 2561)
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการส่งเสริม การตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย
5 รายการ อยู่ในระดับดี 1 รายการ คือ การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์วิทยุ รายการย่อย 4 รายการ
อยู่ในระดับพอใช้ คือ มีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่น่าสนใจในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
ทางอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ ใบปลิว การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ (เล่าให้ฟัง)
การจัดการโลจิสติกส์ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 4 รายการอยู่ใน
ระดับ ดี 1 รายการ คือ คนในพื้ น ที่ ดู แลเอาใจใส่ ก ระตื อรือร้ นและเต็ มใจให้ บริ การ รายการย่อ ย
3 รายการอยู่ในระดับพอใช้ คือ คนในพื้นที่บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร คนในพื้นที่ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว คนในพื้นที่ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
การจัดการโลจิสติกส์ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 5 รายการ
อยู่ในระดับดี 1 รายการ คือ มีป้ายบอกทางบริเวณจุดท่องเที่ยงอย่างชัดเจน รายการย่อย 4 รายการ
อยู่ในระดับพอใช้ คือ มีผู้รับผิดชอบคอยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว มีเอกสารแนะนา มีตู้รับ
ความคิดเห็น มีระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาปรับปรุง
ปัจจัยของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อการกลับมาเที่ยวซาแบ่งปันประสบการณ์ ภาพรวม
อยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 4 รายการ อยู่ในระดับพอใช้ คือ ท่านอยากกลับมาเที่ยวซ้าในครั้ง
ต่อไปท่านอยากมาเยือนจังหวัดนนทบุรีมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในครั้งต่อไป จะพาเพื่อนคนรู้จัก
มาเที่ยวที่นี่ด้วย ท่านจะแนะนาให้คนอื่น ๆ เดินทางมาเที่ยวที่นี่ด้วย
การจัดการโลจิสติกส์ด้านค่าใช้จ่าย ภาพรวมอยู่ในระดับดี รายการย่อย 5 รายการอยู่ใน
ระดับดี 3 รายการ คือ การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมมีความเหมาะสม ราคาที่พั กมีความเหมาะสม
ค่าบริการเช่ารถขนาดเล็กมีความเหมาะสม รายการย่อย 2 รายการอยู่ในระดับพอใช้คือ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเหมาะสม ราคาอาหารเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
ความคิด เห็น เพื่ อการพั ฒนาหรื อปรั บปรุ งการจั ดการโลจิสติก ส์การท่ องเที่ย วให้ดีขึ น
ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ นักท่องเที่ยวมักประสบปัญหาในเรื่องเหล่านี้และต้องการให้ทาคือ ปรับปรุง
การระบายน้ าของเส้ นทางบนถนนเพิ่มการบาบัดน้าเสี ย เพิ่มจานวนหลอดไฟส่ องทางเพื่อให้ การ
เดินทางสะดวกขึ้น ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
นนทบุรีมากขึ้น มีรถสาธารณะมากขึ้น มีป้ายบอกทางชัดเจนกว่านี้ มีบริการรถเช่าราคายุติธรรม มี
สถานที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม อบรมคนในพื้นที่ในการให้คาแนะนา มีคาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่
ใกล้เคียง เพิ่มการกาจัดขยะและเพิ่มจานวนถังขยะ มีห้องน้า/ห้องสุขาที่สะอาดพอเพียงสะดวกใช้งาน
มีการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามปลายเปิด (Open – ended Question) เพื่อให้
นักท่องเที่ยวแสดงข้อเสนอแนะแสดงความคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ สาหรับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนที่ตอบคาถาม
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แบบปลายเปิด มีจานวน 10 คน อันดับที่ 1 คือ ต้องการให้ปรับปรุงห้องน้าให้สะอาดและมีจานวน
มากขึ้น อันดับที่ 2 คือ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลให้มากขึ้นควรแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของจังหวัดนนทบุรี และต้องการให้มีสถานที่จอดรถให้มากขึ้น อันดับที่ 3 ต้องการให้
ปรับปรุงเรื่องของการกาจัดขยะ ปรับปรุงตลาดสดเนื่องจากไม่สะอาดมีสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค และ
ต้องการให้ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ
กลุ่มชุมชน
กลุ่มชุมชนตอบแบบสอบถามจานวน 60 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มชุมชนเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 35 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ มีรายได้
ระหว่าง 10, 001 – 15,000 บาท มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนเป็น
ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการ
ย่อย 7 รายการ อยู่ ในระดับ ดี 3 รายการ คือ ในหมู่บ้านของท่านมีการปรับปรุงถนนให้ ดีขึ้น ใน
หมู่บ้านของท่านมีการปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางชัดเจน คนในชุมชนมีส่วนร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว รายการย่อย 3 รายการอยู่ในระดับพอใช้คือ การท่องเที่ยวทาให้คนในท้องถิ่น
ได้รับข่าวสารมากขึ้น การท่องเที่ยวทาให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ การท่องเที่ยวทาให้แหล่ง
ชุมชนสะอาดขึ้น รายการย่ อย 1 รายการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงคือ การท่องเที่ย วทาให้ มีการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์การกาจัดขยะและบาบัดน้าเสีย
ความพร้อมด้านการจัดการโลจิสติกส์ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 8 รายการ
อยู่ในระดับพอใช้ 3 รายการ คือ มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒ นา ฟื้น ฟู และการอนุ รั กษ์วัฒ นธรรมท้องถิ่น คนในชุมชนมีส่ ว นร่วมในการบริจาคในการร่ว ม
พั ฒ นาหมู่ บ้ า น โลจิ ส ติ ก ส์ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว คนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการวางแผนและดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 5 รายการคือ มี
การส่งเสริมความร่ วมมือการจั ดการแหล่ งท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายในพื้นที่ใกล้ เคียง มีการกาหนด
มาตรการการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนโยบายท้องถิ่น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาถึง
ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการท่องเที่ยวด้านโลจิสติกส์ คนในชุมชนได้รับการอบรม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวชองชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวของชุมชน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามปลายเปิด (Open – ended Question) เพื่อให้คนใน
ชุมชนแสดงข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงความสามารถของชุมชน
ด้านโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ พบว่า กลุ่มชุมชนได้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 60 คน ส่วนที่ตอบคาถาม
แบบปลายเปิด มีจานวน 2 คน ลาดับที่ 1 คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมผลิตภั ณฑ์พื้นเมืองที่เป็นสินค้า
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OTOP ซึ่งเป็นสินค้าของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เพื่อชาวบ้านจะได้มีอาชีพ
ต่อไป ลาดับที่ 2 คือ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้สวยงามเป็น
ระเบียบ และเหมาะสมต่อการพักอาศัยและพักผ่อนและเกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยว
กลุ่มสถานประกอบการ
กลุ่มสถานประกอบการ ตอบแบบสอบถามจานวน 60 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า
แม่ค้า มีประสบการณ์ในการดูแลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว 10 ปีขึ้นไป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในความพร้อมของการจัดการโลจิสติกส์ในจังหวัด
นนทบุรี การจัดการโลจิสติกส์ด้านการไหลทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 7
รายการอยู่ในระดับดีมาก 2 รายการ คือ การเข้าถึงแหล่งอาหารและเครื่องดื่มได้ง่าย ระบบขนส่ง
มวลชน รายการย่ อย 4 รายการ อยู่ในระดับพอใช้ คื อ ความปลอดภัยในสถานที่ พักแรม ความ
ปลอดภัย ณ สถานีขนส่ง/ท่าเรือ ความปลอดภัย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยในเขตชุมชน ณ
สถานที่ท่องเที่ยว รายการย่อย 1 รายการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงคือ การเดินทางในกรณีฉุกเฉิน เช่น
อุบัติเหตุ
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการไหลของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย
6 รายการ อยู่ในระดับดี 2 รายการ คือ ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็น
ทางการ รายการย่อย 4 รายการอยู่ในระดับพอใช้คือ ข้อมูลด้านอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลด้านที่พั ก
ข้อมูล ณ สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง
การจัดการโลจิสติกส์ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการ
ย่อย 6 รายการ อยู่ ในระดับพอใช้ คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย สถานที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม พักผ่อ นเพียงพอเหมาะสม มีห้องน้า - ห้องสุขาที่
สะอาดเพียงพอสะดวกต่อการใช้งาน ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจานวนเพียงพอ
ดัชนีชีวัดความสามารถในการรองรับและนานักท่องเที่ยวออกจากสถานที่ในกรณีฉุกเฉิน
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ รายการย่อย 5 รายการ อยู่ในระดับพอใช้ คือ ระยะห่างจากสถานพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด จานวนรถพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ระยะเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่ใกล้ที่สุด ระยะเวลาเดินทางไปสถานีตารวจที่ใกล้ที่สุด ระยะเดินทางไปตัวเมืองที่ใกล้ที่สุด
การเตรี ย มด้ า นข้ อ มู ล ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ พอใช้ รายการย่ อ ย
3 รายการ อยู่ ในระดับพอใช้ คือ มีคู่มือสิ่ งที่ควรปฏิบัติในการเที่ยวชุมชน มีแผนที่และวิธีปฏิบัติ
สาหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งนักท่องเที่ยวถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้บริการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามปลายเปิด (Open – ended Question) เพื่อให้
ผู้ ป ระกอบการแสดงข้ อเสนอแนะหรื อ แสดงความคิ ด เกี่ย วกั บแนวทางในการพั ฒ นาการจัด การ
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โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการได้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 60 คน
ส่ ว นที่ตอบคาถามแบบปลายเปิ ด มีจานวน 2 คน ล าดับ ที่ 1 คื อ ต้องการให้ ป ระชาสั ม พันธ์การ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการ ให้จังหวัดมีการจัดแสดง
สินค้าในตลาดต่าง ๆ ลาดับที่ 2 คือ ต้องการให้มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการ
อภิปรายผล
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มที่
ตอบแบบสอบถาม พบว่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องมีการปรับปรุงหลาย ๆ ด้าน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มต่างจะได้ผลลัพธ์ดังนี้
กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็ น กลุ่ มที่ ให้ ความสนใจมากที่สุ ด เนื่อ งจากเป็นผู้ รับบริการสามารถ
กระตุ้นให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เมื่อมาเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยว มีความพอใจอยู่ในระดับดีเพียงด้านเดียว ที่เหลือพอใจในระดับพอใช้อยู่หลายด้าน จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงประเด็นหลักคือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้
มากขึ้น และการการกาจัดขยะ ปรับปรุงตลาดสดเนื่องจากไม่สะอาดมีสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
กลุ่มชุมชน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มชุมขนมีความพึงพอใจในระดับดีอยู่เพียงไม่กี่ด้าน และอยู่ในระดับพอใช้
เกือบทุกด้าน เสนอแนะให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เป็นสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญา
ชาวบ้านและจะทาให้ชาวบ้านมีอาชีพต่อไป และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัย
และชุมชนให้สวยงาม เป็นระเบียบ และเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว
กลุ่มสถานประกอบการ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในความพร้อมของการ
จัดการโลจิสติกส์ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ และมีความพึงพอใจในระดับดีมากเพียงสองด้าน และที่
เหลือเกือบทุกด้านอยู่ในระดับพอใช้ เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อเป็น
การเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาซื้อ สินค้าและบริการ อยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลมีข้อเสนอแนะที่ควรนาไปใช้ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนนทบุรีมากขึ้น หน่วยงานรัฐบาล
อบต. อบจ. ควรเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทาแผนที่
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ทาป้ายบอกทางให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เว็บไซต์แจ้งข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนมากขึ้น
เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ ควรมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ที่
น่าสนใจพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้
ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้ทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ พร้อมจัดทาแผนที่ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
ในการท าวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก าร
ท่องเที่ย ว โดยอาจปรั บปรุ งรูป แบบการวิจัยให้ เหมาะสมขึ้น ใช้ส ถิติระดับสู งเพื่อสามารถอธิบาย
ผลลั พ ธ์ไ ด้เ ฉพาะเจาะจง และเลื อ กพื้ นที่ ท่อ งเที่ ยวแหล่ ง อื่น ๆ หรื อจั ง หวั ดอื่ น ๆ ที่ มีบ ริบ ทการ
ท่องเที่ยวต่างออกไป เป็นต้น
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