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บทคดัย่อ 

กกกกกกก การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของต ารวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวจิยัในเชิ งปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
วจิยัเพื่อ 1)เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของต ารวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ต่อการใหบ้ริการของต ารวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัในดา้นเพศ อาย ุ
ระยะเวลาท่ีพกัและภูมิล าเนา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวน 400 คน โดยเลือก นกัท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม จาก
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ ามาวเิคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิคราะห์เชิงอนุมานประกอบดว้ยการทดสอบทีและการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
กกกกกกกผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ ต่อการใหบ้ริการของ
ต ารวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ประเด็น พบวา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 3 ประเด็น คือ  ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด , 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) และ  ดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security) มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของต ารวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุภูมิล าเนา จ านวนคืนท่ีพกั พบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ ความพึงพอใจ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต ารวจท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 
 The research on the satisfaction of foreign tourists with the service of Tourist Police  
in Khao San Road, Bangkok, is a quantitative study and the objectives of the study are as follows: 
1)to study satisfaction of foreign tourists with the service of tourist police in Khao San Road, 
Bangkok 2)to compare the levels of satisfaction of foreign tourists  with the service of tourist police 
in Khao San Road, Bangkok by sex, age, area of residence and length of stay variables. 
 The sample used in this study comprises 400 people selected randomly by Convenient 
Random Sampling. The sample consisted of foreign tourists with the service of Tourist Police  
in Khao San Road, Bangkok. The main tool for collecting data is a questionnaire regarding personal 
data, satisfaction of foreign tourists with the service of Tourist Police in Khao San Road, Bangkok, 
and the other comments and suggestions of the satisfaction of foreign tourists. 
 The data is analyzed by descriptive statistic for frequency, percentage, mean and 
standard deviation and by inferential statistic for t-test and one-way anova. 
 The result of the study found that the satisfaction of foreign tourists with the service of 
Tourist Police in Khao San Road, Bangkok about service, facilities and security are fair. 
 The significant statistic number of comparing the satisfaction of foreign with the service 
of Tourist Police in Khao San Road, Bangkok by sex, age, area of residence and length of stay 
variables is 0.05. 
 
 
 
 
Keyword  Satisfaction, Foreign tourists, Tourist police 



กติติกรรมประกาศ 
 

กกกกกกงานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพรรณ สุจารินพงค์   
ผูท้รงคุณวฒิุ และคณะกรรมการการวจิยัทุกท่าน  ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่ จนงานวจิยัส าเ ร็จสมบูรณ์ได ้ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
กกกกกก ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ี ต ารวจท่องเท่ียว หา้งร้าน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ณ ถนน
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งยิง่ 
ในการเก็บขอ้มูลและตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกคุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการวจิยัฉบบัน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้ขออุทิศแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กกกกกกก อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง  มีบทบาทความสาํคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  เป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญันาํมาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ

การสร้างงาน  และการกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาค  ซ่ึงในปี 2554 จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่า งประเทศ

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 19.84%  คือ 19 ลา้นคน สร้างรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ โดยประมาณ  700,000 ลา้น

บาท (ปิยะมาน เตชะไพบูลย:์ 2554:  เวบ็ไซต)์  นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนสาํคญัในการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน  เม่ือประเทศประสบภาวะวกิฤต

ทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืน

ตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้

การแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามลาํดบั  มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา: 2554: เวบ็ไซต)์ 

กกกกกกกองคก์ารการท่องเท่ียวโลก  (World Tourism Organization: UNWTO) ไดพ้ยากรณ์ว่ าเม่ือถึงปี  

พ.ศ. 2563 จะมีนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศจาํนวน 1,600 ลา้นคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ยอดนิยม  คือ  ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  และแปซิฟิค  และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เป็น

จุดหมายการท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีผูนิ้ยมเดินทางเขา้มาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีนกัท่องเท่ียวเป็น  1 ใน  3 

ของนกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  

 

 

 

 

       ภาพ 1.1 ประมาณการจาํนวนนกัท่องเท่ียวในปี 2020 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา: 2554: เวบ็ไซต ์
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กกกกกกก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ไดป้ระเมินสถานการณ์ท่ีเป็น ตวัแปรทั้งดา้นลบและบวกต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในช่วงปี  2554 - 2555 ภายหลงัประสบเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบในดา้นต่าง  ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เช่น  พิบติัภยัธรรมชาติ  ภาวการณ์ทางการเมือง   รวมถึงการเปล่ียนผา่นขั้ว

เศรษฐกิจโลกจากซีกตะวนัตกสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิ จใหม่ในเอเชีย  (รัสเซีย  อินเดีย  จีน อินโดนีเซีย  หรือ 

RICHI) ซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้ท่ีอยูใ่กล้   การเร่งตวัเขา้สู่ระบบภูมิภาคววิฒัน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community- AEC) ความกา้วหนา้ในการพฒันาเคร่ืองมือและเทคโนโลยใีนโลก

ดิจิตอลท่ีสามารถใชป้ ระโยชน์ในการสร้างภาพลกัษณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค  การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงปรับแนวคิดสู่การตลาดสมยัใหม่ท่ีมีผูบ้ริโภค  คือ นกัท่องเท่ียวเป็นศูนยก์ลาง  

คน้หาความปรารถนาท่ีอยูใ่นใจนกัท่องเท่ียว  แปรสู่การสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการทางการท่องเท่ีย วให้

โดนใจ และมีคุณค่าตรงกบัท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

กกกกกกกสาํหรับยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว ปี 2555 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดมุ้่งเนน้การสร้าง

สมดุลในมิติต่าง  ๆ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งความสมดุลในมิติมูลค่าท่ี

ประเทศไทยไดรั้บกบัคุณค่าท่ีส่งมอบเป็นการตอบแทน  เพื่อคืนกลบัใหก้บันกัท่องเท่ียว  โดยจะดาํเนินงาน

ภายใต ้4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี    

กกกกกกก1. ตอกย ํ้าภาพลกัษณ์ “ทรงคุณค่า” 

กกกกกกก2. ต่อยอดความทนัสมยัดา้นการตลาดและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีห่งโลกดิจิตอล   

กกกกกกก3. สานต่อแนวคิดเพิ่มมูลค่าและคุณค่าจากนวตักรรม 

กกกกกกก4. ใหค้วามสาํคญักบัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

กกกกกกก การขยายตวัของการ ท่องเท่ียวและจาํ นวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน  จึงส่งผลให้

กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวนานาชาติ  ติดอนัดบัสูงกวา่สถานท่ีท่องเ ท่ียวแหล่ง

อ่ืนๆ ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นแหล่งท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมามากท่ีสุดท่ีหน่ึง คือ 

ถนนขา้วสาร เป็นแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ี

พกัท่ีหลากหลาย สามารถดึงดูดนกัท่อง เท่ียวชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ ใหเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเพิ่มมากยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีถนนขา้วสารยงัเป็นยา่นการคา้ทั้งกลางวนัและกลางคืน
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ท่ีมีสินคา้มากมาย เช่น ร้านขายอาหาร ตั้งแต่อาหารฝร่ังเศส อาหารอินเดีย อาหารอิตาลีและอาหารไทยยอด

นิยมอยา่งผดัไทย และปอเป๊ียะ  รวมไปถึงร้านขายของท่ีระลึก การนวดแผนไทย ฯ ซ่ึงนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติส่วนหน่ึงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จะตอ้งเขา้มาเท่ียวท่ีถนนขา้วสาร ทาํใหถ้นน

ขา้วสารกลายเป็นแหล่งชุมนุมสังสรรคข์องบรรดานกัท่องเท่ียวจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก  และ ใน

ขณะเดียวกนัปัญหาอาชญากรรม  และการเอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวก็เพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงปัญหาความไม่

ปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่างๆ  เหล่านั้น  เป็นอุปสรรคสาํ คญัต่อการส่งเสริมและการพฒันาการ

ท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่  

กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน 

เพื่อปฏิบติัภารกิจเก่ียวกบัการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและอาํ นวยความสะดวกใหก้บั

นกัท่องเท่ียวทัว่ราชอาณาจกัร  ซ่ึงหน่วยงาน ตาํรวจท่องเท่ียวเป็นหน่วยงานท่ีสาํ คญัในการสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขอ งประเทศอีกดว้ย  เพราะความสงบเรียบร้อยภายในประเทศถือ

เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีในการส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

มัน่คงภายในประเทศ  ทาใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกปลอดภยั  ถา้บทบาทการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํ รวจ

ท่องเท่ียวเป็น ไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ  ปัญหาอาชญากรรม  กลุ่มบุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์ในการ

เอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวก็จะลดนอ้ยลงส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวมีความรู้สึกมัน่ใจต่อสวสัดิภาพและความ

ปลอดภยัในการเขา้มาท่องเท่ียว  แต่ในขณะเ ดียวกนัหากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํ รวจท่องเท่ียวเ ป็นไป

ในทางตรงกนัขา้ม  ยอ่มเป็นสาเหตุ หน่ึงซ่ึงทาํ ใหร้ายไดจ้ากธุรกิจท่องเท่ียวและจาํ นวนนกัท่องเท่ียวลดลง  

(นนัทน์ภสั อรรถาผล: 2552)  

 จากปัญหาดงักล่าวในขา้งตน้  จึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ี ยว

ต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร วา่นกัท่องเท่ียวมีความ 

พึงพอใจในการในการใหบ้ริการของตาํ รวจท่องเท่ียว ในดา้นใดบา้ง  ทั้งน้ีเพื่ อนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพ

และบทบาทในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํรวจท่องเท่ียวในเขตถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กกกกกกก1.กเพือ่ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก2.กเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัในดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาท่ีพกัและ
ภูมิลาํเนา 
 
สมมติฐานการวจัิย  
กกกกกกกปัจจยัดา้นเพศ อาย ุ ระยะเวลาท่ีพกัและภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ค าถามของการวจัิย 

กกกกกกก1.กความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว  ถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร คืออะไร 

กกกกกกก2.กนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศ อาย ุระยะเวลาท่ีพกัและภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่ 
 
ประโยชน์ของงานวจัิย 
กกกกกกก1.กผลการวจิยัทาํใหไ้ดภ้าพรวมของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการตาํรวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก2.กผลการวจิยัเป็นแนวทางให้กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียวสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 



5 
 

ขอบเขตการวจัิย 
กกกกกกก1.กขอบเขตด้านประชากร 
กกกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษขั้น
พื้นฐานได ้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายน – ธนัวาคม 2555  
จาํนวน  19,098,323 คน  เลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง จากการสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่ม
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
กกกกกกก2.กตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 กกกกกกกกกตัวแปรอสิระ 
กกกกกกกกกปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้น เพศ อาย ุ ระยะเวลาท่ีพกัและภูมิลาํเนา 

กกกกกกกกกตัวแปรตาม 
กกกกกกกกกความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว  ถนน
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดของการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                      (Dependent Variables)     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. ภูมิลาํเนา 
4. ระยะเวลาท่ีพกั 

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่างชาติ
ต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่ว 
ถนนข้าวสาร  กรุงเทพมหานคร 
 -  ดา้นการใหบ้ริการ 
 -  ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
 - ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก
และสถานท่ี 
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กกกกกกกขอบเขตด้านเนือ้หา เน้ือหาท่ีกาํหนดศึกษามุ่งเนน้ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
กกกกกกก1.กศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (นาํกรอบแนวคิดมาจากผลงานวจิยัของ นนัทน์ภสั อรรถาผล: 2552: 8) 
 - ดา้นการใหบ้ริการ 
 -  ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
 - ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสถานท่ี 
กกกกกกก2.กเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาท่ีพกัและ
ภูมิลาํเนา 
กกกกกกกขอบเขตด้านพืน้ที่ 
กกกกกกกผูว้จิยัทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร
กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกขอบเขตระยะเวลา 
กกกกกกก การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดระยะเวลา ศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม  – ธนัวาคม  2555 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
กกกกกกก ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่ว  หมายถึง  ระดบั
ความรู้สึกประทบัใจ  และไม่ประทบัใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติหลงัจากการรับบริการจากตาํรว จ
ท่องเท่ียว ณ จุดบริการนกัท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 
กกกกกกก- ดา้นการใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ในสถานีและนอกสถานี ประกอบไปดว้ย ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการรักษาความปลอดภยั และดา้น
สถานท่ีในการใหบ้ริการ 
กกกกกกก- ดา้นการรักษาความปลอดภยั หมายถึง การปราศจากภยัจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมายถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสถานท่ี หมายถึง ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในสถานี
ตาํรวจเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กกกกกกก นักท่องเทีย่วต่างชาติ   หมายถึง   นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดถื้อสัญชาติไทย  ท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานได้  ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  เพื่อวตัถุ ประสงค์
ต่างๆ  ท่ีไม่ใช่การทาํงานประจาํ  การหารายได้  หรือการเรียนหนงัสือ  โดยจะตอ้งมีการพกัคา้งคืน  ณ ท่ี
นั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงคืน 
กกกกกกกต ารวจท่องเทีย่ว  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการช่วยเหลือ  อาํนวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีประจาํ  ถนนขา้วสาร 
กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2  
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
กกกกกกกการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
กกกกกกก1.กแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
กกกกกกก2.กแนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
กกกกกกก3.กแนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก4.กแนวคิดเก่ียวกบัตาํรวจท่องเท่ียว 
กกกกกกก5.กขอ้มูลทัว่ไปของถนนขา้วสาร 
กกกกกกก6.กงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
กกกกกกกความหมายของความพงึพอใจ 
กกกกกกก Kotler (1997: 40) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี ความพึงพอใจคือ ระดบั
ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้ บจากสินคา้หรือบริการกบั
ความคาดหวงัของแต่ละบุคคลก่อนท่ีจะใช ้หรือไดรั้บสินคา้และบริการนั้น ๆ  
กกกกกกก กุณฑลี ร่ืนรมย ์เพลินทิพย ์โกเมศโสภา และ สาวกิา อุณหนนัท ์ (2547: 98-99) ไดใ้ห้
ความหมายของความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคล แสดงออกถึง
ความยนิดีจากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือการบริโภคสินคา้ ซ่ึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นเท่ากบั หรือ
สูงกวา่ระดบัความคาดหวงัของคน ๆ นั้น ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลจากการใชสิ้นคา้หรือการไดรั้บ
บริการนั้น ตํ่ากวา่ค่าความคาดหวงั บุคคลนั้นยอ่มจะเกิดความไม่พอใจ 
กกกกกกกความคาดหวงัของลูกคา้คนนั้นเกิดจากหลาย ๆ องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ ประสบการณ์ในอดีต 
คาํบอกเล่าของเพื่อนฝงูและญาติมิตร แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ หรือแมแ้ต่พนัธสัญญาขององคก์รท่ีไดใ้หไ้วก้บั
ลูกคา้ บางองคก์รไดส้ร้างความคาดหวงัแก่ลูกคา้ในระดบัสูง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความผดิหวั งแก่ลูกคา้ 
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ในทางตรงกนัขา้มถา้องคก์รกาํหนดความคาดหวงัไวต้ ํ่า ก็ยอ่มไม่สามารถชกันาํลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจ
และมาซ้ือสินคา้ได ้
กกกกกกกอดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546: 83) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ 
ความพึงพอใจหมายถึง การตดัสินใจโดยท่ีมีความชอบทศัน คติเกิดข้ึน ตามปฏิกิริยาในการซ้ือสินคา้ 
หรือมีการก่อปฏิกิริยาตอบต่อสินคา้เพื่อผูบ้ริโภค งานวจิยัส่วนมากอิงอยูก่บัทฤษฎีท่ีวา่ ความมัน่ใจ 
ความไม่มัน่ใจในมาตรฐานของสินคา้ท่ีเกิดก่อนขั้นตอนการบริโภค ซ่ึงเป็นตวักาํหนดเก่ียวกบัความพึง
พอใจท่ีสาํคญัยิง่ ทั้งน้ีหมายค วามวา่ลูกคา้มีมาตรฐานบริการบางอยา่งในใจก่อนท่ีจะทาํการบริโภค 
(ความคาดหมายของผูบ้ริโภค) มีการสังเกตการปฏิบติัการ และทาํการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานจากนั้น
จึงไดส้ร้างการตดัสินใจดว้ยความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบดงักล่าว ถา้คุณภาพการบริการตํ่ากวา่
ความคาดหมาย ผลของการตั ดสินใจจะเป็น การไม่ยนืยนัแต่ผลออกมาเป็นแง่ลบ (Negative 
Disconfirmation) ถา้กรณีท่ีคุณภาพของการบริการดีกวา่ท่ีคาดหมายไว ้ผลของการตดัสินใจจะเป็นแบบ 
ไม่มีการยนืยนัแต่ผลออกมาเป็นทางบวก (Positive Disconfirmation) และสามารถท่ีจะมีการยนืยนัอยา่ง
ง่าย ๆ ชดัเจน (Simple Confirmation) ไดถ้า้ผลออกมาตรงตามความคาดหมาย อยา่งไรก็ตาม แมไ้ม่มี
การยนืยนัแต่ผลออกมาในทางบวกเป็นอยา่งมากมาประกอบกนัเป็นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน 
ถา้เป็นเช่นน้ี ลูกคา้ก็จะยนิดีและพอใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการในอนาคตมากกวา่  
กกกกกกกชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 141) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจ  
(customer satisfaction) หมายถึง อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดใ้ชบ้ริการ และความรู้สึก
นั้นนาํมาซ่ึงความตอ้งการในการใชบ้ริการซํ้ า จนในท่ีสุดเกิดความติดใจตอ้งการใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้น
ใหน้า นเท่านานตราบเท่าท่ีความพอใจนั้นยงัคงอยู ่หรืออีกนยัหน่ึงคือความจงรักภกัดี  (customer 
loyalty) ไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
กกกกกกก เอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 169 -170) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) วา่ “ความพึงพอใจเป็นระดบัของความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ” โดยมีลกัษณะความพึงพอใจของการบริการ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของ
บุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงในสถานการณ์อนัใด
อนัหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
กกกกกกกเอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 169 -170) กล่าววา่ความพึงพอในใน
การบริการ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการ
ประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการเปรียบเทียบกบัควา มคาดหวงัใน
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การบริการนั้น โดยท่ียงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามความเก่ียวเน่ืองของบุคคลในการบริการนั้น 
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (customer satisfaction) และ ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ (Job 
satisfaction) ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ มีการแบ่งความหมาย
ออกเป็น 2 นยั คือ   
กกกกกกก 1.กการยดึสถานการณ์การซ้ือเป็นหลกั หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเป็นผลท่ีเกิดจากการ
ประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง 
กกกกกกก2.กการยดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกั หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเป็นผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือ
บริการในระยะเวลาหน่ึง 
กกกกกกกจากความหมายดงักล่าว ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกในทางบวก
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือต่อการใชบ้ ริการ การบริโภคสินคา้ต่างๆ ซ่ึงส่ิงท่ีไดก้ลบัมาเท่ากบัหรือมากกวา่
ความคาดหวงัท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการบริโภคผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
กกกกกกกลกัษณะและองค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการลูกค้า 
กกกกกกกเอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 173 - 175) ไดก้ล่าววา่ลักษณะของ
ความพึงพอใจในการบริการสามารถอธิบายไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั ซ่ึงสามารถสรุปได ้3 ขอ้ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิง
หน่ึงส่ิงใดในการรับบริการ บุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช้
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บดว้ยตนเอง หรือจากการอา้งอิงใด ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เช่น คาํบอกเล่าของ
กลุ่มเพื่อน โฆษณา เป็นตน้ ในการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ หากการบริการเป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการก็จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการนั้น 
กกกกกกก2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงใน
สถานการณ์หน่ึง ในการใชบ้ริการบุคคลยอ่มมีขอ้มูลจากแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ (reference) เช่น 
ประสบการณ์ส่วนตวั ความรู้จากการเรียนรู้ คาํบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากธุรกิจบริ การแบบ
เดียวกนั เป็นตน้ เกิดเป็นความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีควรจะไดรั้บจากการบริการ (expectation) ซ่ึงจะมี
อิทธิพลแก่ผูรั้บบริการในการท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงในกระบวนการบริการ 
(performance) หากการบริการเป็นไปตามท่ีคาดหวงัยอ่มเกิดการยนืยนัความถู กตอ้ง (confirmation) ต่อ
การบริการและเกิดเป็นความพึงพอใจในการรับบริการ แต่หากไม่ไดรั้บการบริการท่ีเป็นไปตามความ
คาดหมายก็จะเกิดเป็นการยนืยนัความไม่ถูกตอ้ง (disconfirmation) และเกิดเป็นความไม่พึงพอใจได ้
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กกกกกกก 3. ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวด ลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลยอ่มมีความคาดหวงัต่อการบริการแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอารมณ์ 
ความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีไดม้าระหวา่งเวลานั้น ทาํใหเ้กณฑป์ระเมินความพึงพอใจมีการเล่ือน ข้ึน- ลง 
ตลอดเวลา ส่งผลใหก้ารเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงัเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
กกกกกกกจะเห็นไดว้า่ลกัษณะของความพึงพอใจนั้น (1) เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
ในทางบวกของบุคคลต่อสิงหน่ึงส่ิงใดในการรับบริการ (2) เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่ง
ส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงในสถานการณ์ หน่ึง (3) เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้ม
และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากลกัษณะดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการ
บริการได ้ดงัน้ีกกกกกก 
กกกกกกกองค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 
กกกกกกก 1. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ อนัเป็นส่ิงท่ี ผูใ้หบ้ริการไดส้ัญญาวา่จะใหโ้ดย
ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการวา่จะไดรั้บอยา่งนอ้ยตามท่ีผูใ้หบ้ริการได้
สัญญาไว ้ความมากนอ้ยของคุณภาพของส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นตวักาํหนดถึงระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการนัน่เอง 
กกกกกกก 2. การรับรู้คุณภาพของกา รนาํเสนอบริการ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการดาํเนินการนาํเสนอผา่นการ
แสดงออกต่าง ๆ ในกระบวนการบริการ โดยผูรั้บบริการจะประเมินวา่ผูใ้หบ้ริการดาํเนินการบริการ
อยา่งเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้
ใหบ้ริการตามบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบต่ องาน การใชภ้าษาส่ือสารและการปฏิบติัตนในการ
ใหบ้ริการวา่ผูใ้หบ้ริการมีความเตม็ใจและจริงใจเพียงใดในการบริการ การรับรู้ เหล่าน้ีจะช่วยให้
ผูรั้บบริการประเมินคุณภาพการบริการไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ซ่ึงนาํไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการ 
กกกกกกก เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีสาํ คญัของความพึงพอใจในการบริการแลว้ ผูป้ระกอบกิจการ
บริการจะเห็นไดว้า่จะตอ้งสร้างใหเ้กิดความแตกต่างของคุณภาพผลิตภณัฑบ์ริการ เช่น รูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง และปรับปรุงกระบวนการในการนาํเสนอ
ผลิตภณัฑบ์ริการนั้นสู่ผูรั้บบริ การ โดยตอ้งอาศยัความจริงใจ และความรับผดิชอบของผูใ้หบ้ริการเป็น
สาํคญั แต่หากวา่ ผูป้ระกอบกิจกรรมบริการไม่สามารถสร้างผลิตภณัฑบ์ริการท่ีแตกต่างได ้ส่ิงท่ีสาํคญั
ท่ีจะตอ้งประเมินและพฒันาก็คือรูปแบบการนาํเสนอการบริการ ดงัจะเห็น ไดจ้ากการนาํเสนอการ
บริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สปา ภตัตาคาร ซ่ึงมุ่งเนน้การนาํเสนอการบริการสู่ผูรั้บบริการมากกวา่ตวั
ผลิตภณัฑบ์ริการ 
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กกกกกกก อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบธุรกิจบริการก็จะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของความพึงพอใจทั้ง
สองดา้น เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในกิจการบริการต่อไป  
กกกกกกกการสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า 
กกกกกกก กุณฑลี ร่ืนรมย ์เพลินทิพย ์โกเมศโสภา และ สาวกิา อุณหนนัท ์ (2547: 104) ไดน้าํเสนอ
วธีิการท่ีทาํใหอ้งคก์รการตลาดสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยการนาํเสนอหรือส่งมอบ
คุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ โดยปกติแลว้ลูกคา้จะประเมินคุณค่าจากอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีลู กคา้ไดรั้บ 
เม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีจ่ายไป  ดงันั้น องคก์รการตลาดสามารถท่ีจะเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใน 2 แนวทาง คือ 
กกกกกกก1. การเพิ่มคุณประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้มากข้ึน หมายถึง คุณประโยชน์ทั้งในดา้นการใชส้อยของ
สินคา้ เช่น ความทนทาน รูปแบ บและลกัษณะ ความหลากหลายของการใชง้าน ฯลฯ ขณะเดียวกนัยงั
หมายถึงคุณประโยชน์เชิงอารมณ์ เช่น ภาพลกัษณ์ของตรายีห่อ้หรือขององคก์รผูผ้ลิตสินคา้ ความมัน่ใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้นั้น ๆ บุคลิกภาพท่ีสะทอ้นมาจากการใชสิ้นคา้หรือตรายีห่อ้นั้น  
กกกกกกก2. การลดตน้ทุนให้ ลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง ลูกคา้จ่ายเงินในราคาท่ีลดลงนัน่เอง ทั้งน้ี ส่ิงท่ีเจา้ของ
ผลิตภณัฑต์อ้งตระหนกัอยา่งยิง่ คือ การลดตน้ทุนดงักล่าวน้ีตอ้งไม่บัน่ทอนคุณภาพ หรือคุณประโยชน์
ของสินคา้ลงแต่อยา่งใด     
กกกกกกกเอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 180-183) ไดก้ล่าวถึงการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการไวว้า่การเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการเป็นส่ิงสาํคญัในธุรกิจ
บริการซ่ึงความพึงพอใจในการบริการเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งคาํนึงถึงทั้งในฐานะผู ้
ใหบ้ริการและจะตอ้งคาดคิดในฐานะผูรั้บบริการร่วมดว้ย เพื่ อท่ีจะสามารถส่งเสริมใหเ้กิดความพึง
พอใจในการบริการข้ึน  
กกกก กก การรักษาความพงึพอใจของลูกค้า 
กกกกกกกกุณฑลี ร่ืนรมย ์เพลินทิพย ์โกเมศโสภา และ สาวกิา อุณหนนัท ์ (2547: 109-110) ไดอ้ธิบาย
ถึงการบริการลูกคา้และสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ไวว้า่เป็นส่ิงจาํเป็นยิง่ในการรักษาความพึงพอใจของ
ลูกคา้ เม่ือองคก์รสามารถทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจแลว้ขั้นต่อไปคือ การรักษาระดบัความพึงพอใจให้
อยูคู่่กบัองคก์รต่อไป ซ่ึงโดยทัว่ไปใช ้2 แนวทาง คือ  
กกกกกกก 1. การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ องคก์รการตลาดตอ้งมีการตรวจสอบและติดตาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบเชิงปฏิบติั 5 วธีิการ ดงัน้ี 
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กกกกกกกกก 1.1 พิจารณาขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับ
ขอ้เสนอแนะ โทรศพัท ์ (Toll Free) และผา่นทางเว็บไซต ์หรือแบบฟอร์มท่ีจดัใหลู้กคา้กรอก หรืออาจ
ผา่นฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ ฯลฯ 
กกกกกกกกก 1.2 สาํรวจความพึงพอใจลูกคา้ โดยองคก์รจะมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
ระยะ ดว้ยแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 
กกกกกกกกก 1.3 การปลอมตวัเพื่อซ้ือสินคา้ โดยองคก์รอาจใหผู้เ้ช่ียวชาญภายนอกทาํการเยีย่มเยอืน
ศูนยบ์ริการหรือศูนยจ์าํหน่าย พร้อมกบัใหป้ระเมินคุณภาพการใหบ้ริการ รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ  
กกกกกกกกก1.4 การวเิคราะห์อตัราการสูญเสียลูกคา้ โดยพิจารณาตวัเลขของลูกคา้เก่าท่ีหายไป พร้อม
ศึกษาสาเหตุการจากไปของลูกคา้ ซ่ึงองคก์รจะตอ้งมีการโทรศพัทห์รือส่ือสารกบัลูกคา้ จึงจะสามารถ
ประเมินความพึงพอใจและไดผ้ลลพัธ์ต่าง ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
กกกกกกกกก1.5 ขอ้มูลจากพนกังานขายหรือพนกังานบริการ เน่ืองจากเป็นผูใ้กลชิ้ดลูกคา้ ยอ่มทราบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดดี้ 
กกกกกกก2. การตลาดสัมพนัธภาพ หมายถึง การตลาดท่ีมุ่งเนน้การสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้ใชสิ้นคา้หรือบริการขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง จนเกิดความภกัดีในระยะยาวนอกเหนือจากแนวคิด
หลกัในเร่ืองคุณภาพสินคา้หรือบริการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ยงัมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับปรุง เพื่อสร้าง
ตลาดสัมพนัธภาพเฉพาะ คือ การส่ือสารและจดักิจกรรมใหลู้กคา้อยา่งสมํ่าเสมอหรือก ารสร้างแรงยดึ
เหน่ียวดว้ยขอ้เสนอดา้นสิทธิประโยชน์บางอยา่ง อนัไดแ้ก่ 
กกกกกกก 2.1 การเพิ่มประโยชน์ทางการเงิน เช่น เสนอโปรแกรมเพื่อใหลู้กคา้เพิ่มความถ่ีในการซ้ือ
สินคา้ หรือใหร้างวลัแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จาํนวนมาก 
กกกกกกก 2.2 การเพิ่มประโยชน์ดา้นสั งคม โดยการใหลู้ก คา้มีกิจกรรมร่วมกนัหรือสร้างความรู้สึก
ภูมิใจใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้วา่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับหรือเสนอสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ  
กกกกกกก2.3 การเพิ่มความสัมพนัธ์ทางดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ การลงทุนร่วมกบัลูกคา้ การสร้างหรือใช้
เครือข่ายร่วมกนั เช่น เครือข่ายในสมาชิกการคา้ปลีก เพื่อเสริมประโยชน์ร่วมกนัในการสั่งซ้ือ เป็นตน้ 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
กกกกกกกความหมายของการบริการ 
กกกกกกก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551: 8) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึ งของบุคคลหรือองคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลอ่ืนและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจากผลการกระทาํนั้น  
กกกกกกกศุภนิตย ์โชครัตนชยั (2536: 13) กล่าววา่ การบริการ เป็นการกระทาํท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเตม็เป่ียม
ไปดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกลู เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เอ้ืออาทรมีนํ้าใจไมตรี ใหค้วามสะดวกรวดเร็ว 
ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค ซ่ึงการใหบ้ริการจะมีทั้งผูใ้หผู้รั้บ ถา้เป็นการบริการท่ีดีเม่ือผูใ้ห้
บริการไปแลว้ ผูรั้บบริการจะเกิดความประทบัใจเกิดความช่ืนใจ หรือเกิดทศันคติท่ีดีต่อการบริการ
ดงักล่าวได ้
กกกกกกกKotler (1988: 447) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใด ๆ ท่ีกลุ่มบุคคล
หน่ึงสามารถนาํเสนอใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่ไดส่้งผลของความเป็น
เจา้ของส่ิงใด ทั้งน้ี การกระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้ท่ีมีตวัตนได ้
กกกกกกก Lehtinen (1983: 21) กล่าววา่ การบริการ คือ กิจกรรมหน่ึงหรือชุดกิจกรรมหลายอยา่งท่ี
เกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
กกกกกกกGronroos (1998: 27) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลายอยา่ง 
ท่ีมีลกัษณะไม่มากก็นอ้ยจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปไม่จ  าเป็นตอ้งทุกกรณีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระ
หวา่งลูกคา้กบัพนกังานบริกา รหรือลูกคา้กบับริษทัผลิตสินคา้  หรือลูกคา้กบัระบบของการใหบ้ริการ  
ท่ีไดจ้ดัไวเ้พ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกคา้ 
กกกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(2553: 2) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรม 
ซ่ึงฝ่ายหน่ึงฝ่ายหน่ึงนาํเสนอต่ออีกฝ่ายหน่ึง (ผูใ้หบ้ริการต่อผูรั้บบริการ ) แต่ไม่ใช่การผลิตสินคา้  
ท่ีจบัตอ้งไดโ้ดยตรงการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์หรือตวัตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้ า
ของในส่ิงใดๆการผลิตและส่งมอบบริการอาจผูกติดหรือไม่ผูกติดกบัตวัสินคา้ก็ได ้
กกกกกกกกอดุลย ์จาตจุรงคกุล (2546: 4) ใหนิ้ยามของการบริการ 2 วิธี คือ 
กกกกกกกกบริการเป็นปฏิกิริยากหรือการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอใหก้บัฝ่ายอ่ืน แมว้า่กระบวนการ
(Process) อาจผูกพนักั บตวัสินคา้ก็ตาม แต่ปฏิบติัการก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่ 
สามารถครอบครองได ้
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กกกกกก กบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหา คุณประโยชน์ (Benefits) 
ใหแ้ก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอ า 
ความเปล่ียนแปลงมาให ้
กกกกกกกธีรกิตติ นวรัตน ณ อยธุยา (2549: 6) กล่าววา่ การบริการมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง อาจรวม  
ถึงการบริการส่วนบุคคล เช่น การตดัผม การแต่งหนา้ จนถึงการบริการท่ีแฝงอยูใ่นรูปผลิตภณัฑ ์
(Product)  ต่างๆ  
กกกกกกกฉตัยาพร เสมอใจ (2548: 14) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึง
พอใจท่ีจดัทาํเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ จากความหมายดงักล่าว 
สามารถอธิบายไดว้า่การบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
กกกกกกก ผลิตภณัฑบ์ริการ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีผู ้ ขายจดัทาํข้ึนเป็น
ผลิตภณัฑรู์ปแบบหน่ึง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การนวดเพื่อผอ่นคลายกลา้มเน้ือ 
การตรวจและรักษาโรค การจดัท่ีพกัในรูปแบบต่างๆ การใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะในสถานศึกษา
ต่างๆ การใหค้าํปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 
กกกกกกกการบริการส่วนควบ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัทาํข้ึนเพื่อเสริม
กบัสินคา้เพื่อใหก้ารขายและใชสิ้นคา้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เช่น การบริการติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ภายหลงั
การขาย การตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศตาม ระยะเวลา หรือการให้ คาํแนะนาํในการใชง้านเคร่ืองพิมพ์
ใหมี้ประสิทธิภาพ หรือการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม ฯลฯ  
กกกกกกกวรีะรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2549: 14) หมายถึง การกระทาํ พฤติกรรม หรือการปฏิบติัการท่ี
ฝ่ายหน่ึงเสนอใหอี้กฝ่ายหน่ึง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีตวัสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่โดยเน้ือแท้
ของส่ิงท่ีเสนอใหน้ั้นเป็นการกระทาํ พฤติกรรม หรือปฏิบติัการ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปเป็นเจา้ของได ้
กกกกกกกชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มี
ตวัตน (intangible goods) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้
กกกกกกกจากความหมายดงักล่าว  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่  การบริการ หมายถึง การกระทาํ การปฏิบติัท่ีผูใ้ห้
บริการเสนอใหผู้รั้บบริการ ดว้ยความเตม็ใจ เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจ 
กกกกกกกความส าคัญของการบริการ 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2553: 3) กล่าววา่ การบริการมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแลว้หรือประเทศอุตสาหกรรม นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการ
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บริการเป็นแหล่งสร้างงานส่วนใหญ่ ของประชาชน โดยเฉพาะจากธุรกิจการเดินทางและการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติผูค้น จึงทาํใหเ้กิดการจา้งงานในภาค
บริการจาํนวนมาก 
กกกกกกกธีรกิตติ นวรัตน ณ อยธุยา (2549: 2)   กล่าววา่ ความสาํคญัของการบริการมีดงัน้ี 
กกกกกกก 1.กการบริการกบัผูบ้ริโภค การบริการนบัวา่เป็นกิจกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อ
ผูบ้ริโภคอยา่งยิง่ เน่ืองจากการบริการลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชบ้ริการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยูเ่สมอ นอกจากน้ีการบริการยงัมีส่วนช่วยใหก้ารดาํ เนิน
ชีวติของผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายมากข้ึนอีกดว้ย 
กกกกกกก 2.กการบริการในระบบเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบนัภาคบริการกลายเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมี
ความสาํคญัมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาํของโลกในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้
และการจา้งงานท่ีสาํคญัท่ีสุดแทนท่ีภาคอุตสาหกรรมท่ีเคยมีความสาํคญัมาก่อนในอดีต  
กกกกกกก3.กการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการบริการ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีสาํคญัหลาย
ประการ เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นประชากร การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองและกฎหมาย 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551: 9) กล่าววา่ ความสาํคญัของการบริการ สามารถ
แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
กกกกกกก1.กความสาํคญัต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริโภคสมยัใหม่มีความตอ้งการใชบ้ริการต่างๆ หลากหลาย
มากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีตอ้งรีบเร่งและ แข่งขนัตลอดเวลา ทั้งในกา้นการ
ดาํรงชีวติและการงานอาชีพ ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นเหลือจดัการเร่ืองต่างๆ ใหส้าํเร็จลุล่วง เพื่อให้
สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งผาสุก คือ 
กกกกกกกกก - ช่วยตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล การบริการท่ีพบเห็นขณะน้ีมีอยูม่ากมายใน
รูปแบบของการจดัการบริการเชิงพาณิชยเ์พื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ธุรกิจบริการในปัจจุบนัจึง
มีความหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งศึกษามาตรฐานของธุรกิจบริการแต่ล ะ
ประเภท และเปรียบเทียบดูคุณภาพการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดรั้บบริการท่ี
ตนเองพอใจตามอตัภาพของแต่ละบุคคล 
กกกกกกกกก - ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ เม่ือลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัก็จะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อการบริการนั้น ซ่ึงประสิทธิภาพของการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพยอ่มทาํใหผู้รั้บบริการเกิด
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ความประทบัใจและมีความสุข ทั้งน้ีการการใหบ้ริการท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ยุง่ยาก
อาํนวยความสะดวกสบายและสนองตอบส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
กกกกกกก2.กความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการ  
กกกกกกกกก - ความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารการบริการ ผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้การขายสินคา้แต่เพียงอยา่งเดียว มาใหส้นใจเป็นพิเศษกบัการบริการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือการขายบริการโดยตรงมากยิง่ข้ึน เพื่อให้ การดาํเนินกิจการบริการ
ประสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่งอ่ืนๆ ไดโ้ดยเฉพาะผลกาํไรและภาพพจน์ของการบริการ 
กกกกกกกกก- ความสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังานบริการ การขยายตวัของอุตสาหกรรมบริการในช่วงท่ีผา่นมา
ไดก่้อใหเ้กิดงานบริการเพิ่มข้ึนในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตข้ึนเป็นธุรกิจบริการต่ างๆ มากมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการการบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีแนวโนม้หลากหลายมากข้ึน การ
ประกอบอาชีพบริการจึงเป็นอาชีพสาํคญัในตลาดแรงงานและทาํรายไดดี้ 
กกกกกกกลกัษณะเฉพาะของการบริการ 
กกกกกกกชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 27) กล่าววา่ ลกัษณะเฉพาะของการบริการ มี 5 ประการ คือ 
กกกกกกก1. ความไม่มีตัวตน (Intangibility)  
กกกกกกกบริการไม่สามารถมองเห็น จบัตอ้ง และสัมผสัไม่ไดโ้ดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไม่วา่จะเป็น
ตา หู จมูก ล้ิน ผวิหนงั บริการไม่สามารถแบ่งแยกเป็นช้ินเหมือนสินคา้ได ้ 
กกกกกกก2. ความแยกจากกนัไม่ได้ ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าผู้รับบริการ (Inseparability)  
กกกกกกกในช่วงเวลาการใหบ้ริการนั้น เช่น บริการนวดแผนโบราณ ผูน้วดและลูกคา้จะตอ้งอยูพ่ร้อม
กนั ณ สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแยกจากกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น 
กกกกกกก3. การเกบ็รักษาไม่ได้ (Perishability)  
กกกกกกกการบริการตอ้งอาศยัคนในการใหบ้ริการเป็นสาํคญั ดงันั้นหากไม่มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พนกังานท่ีใหบ้ริการก็จะวา่งงาน เกิดการสูญสียค่าใชจ่้ายทางดา้นแรงงานโดย
เปล่าประโยชน์ ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ด 
กกกกกกก4. ความต้องการทีไ่ม่แน่นอน (Fluctuating Demand)  
กกกกกกกความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ข้ึนลงอยูเ่สมอ การใหบ้ริการนั้นจาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
จะมากหรือนอ้ยต่างกนัข้ึนกบัช่วงเวลาในแต่ละวนั วนัในตน้สัปดาห์หรือทา้ยสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล 
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กกกกกกก5. ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง (Variability or Heterogeneity) 
กกกกกกก ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง หมายถึง ความแตกต่างในดา้นคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ เน่ืองจากการบริการตอ้งอาศยัคน หรือพนกังานในการใหบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการท่ี
พนกังานจะยิม้หรือไม่ จะใหบ้ริการดว้ยจิตใจอย่ างแทจ้ริงหรือไม่ ตอ้งข้ึนกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งใน
ดา้นร่างกายและจิตใจ 
กกกกกกกวรีะรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2549: 19) กล่าววา่ ลกัษณะเฉพาะของการบริการประกอบดว้ย 4 
ประการ ไดแ้ก่ 
กกกกกกก 1. ไม่สามารถจับต้องได้  (Intangibility) หมายความวา่ บริการไม่สามารถมองเห็นหรื อเกิด
ความรู้สึกไดก่้อนจะมีการซ้ือ 
กกกกกกก2. ไม่แน่นอน  (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่ผูข้ายบริการเป็น
ใคร จาํใหบ้ริการเม่ือใด ท่ีไหน และอยา่งไร 
กกกกกกก3. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) กล่าวคือ การผลิตและการบริโภคบริการ
จะเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการรายหน่ึงสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดเ้พียงหน่ึงเดียวในช่วงเวลา
ใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่เพียงเท่าน้ี ผูใ้หบ้ริการแต่ละคนจะมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไม่สามารถใหค้นอ่ืน
ใหบ้ริการแทนได ้เพราะตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ส่งผลใหก้ารบริการมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของ
เวลา 
กกกกกกก 4. ไม่สามารถเกบ็ไว้ได้ (Perishability)  บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้ ถา้
ความตอ้งการมีสมํ่าเสมอการใหบ้ริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอนจะทาํให้
เกิดปัญหาคือบริการไม่ทนั หรือในบางกรณีก็ไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการ 
กกกกกกก ฉตัยาพร เสมอใจ (2548 : 15) กล่าววา่ สามารถจาํแนกความแตกต่างออกตามเกณฑ ์ 5 
ประการ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. บริการไม่สามารถจับต้องได้  (Intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือรู้สึกถึง
การบริการใดๆ ก่อนการซ้ือและรับบริการได ้แต่จะสามารถรั บรู้วา่การบริการนั้นดีหรือไม่ดีก็ต่อเม่ือได้
เขา้รับการบริการนั้นๆ แลว้ ในขณะท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือพิจารณาคุณสมบติัของ
สินคา้ก่อนซ้ือ เน่ืองจากสินคา้จะมีตวัตนและคุณสมบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภครับทราบขอ้มูลจาก
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได ้จึงทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน และง่ายกวา่การจดัสินใจ
ซ้ือบริการ 
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กกกกกกก 2. บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้  (Inseparability) การใหบ้ริการและรับบริการตอ้งเกิดข้ึน
พร้อมๆ กนั ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคบริการออกจากกนัได ้ดงันั้น จึงเป็น
ขอ้จาํกดัในดา้นผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นบุคคลและขอ้จาํกดัดา้นเวลา ซ่ึงทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดเ้พียงคร้ัง
ละ 1 ราย พนกังานผูใ้หบ้ริการ 1 คนจึงไม่สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายๆ รายในเวลาเดียวกนัได ้
กกกกกกก 3. บริการมีความไม่แน่นอน  (Variability) เม่ือใหแ้ละรับบริการในเวลาเดี ยวกนั ถึงแมจ้ะมี
การวางแผนกระบวนการใหบ้ริการไวล่้วงหนา้แต่บริการส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบับุคคล ทาํใหคุ้ณภาพ
ของการบริการข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัไม่วา่จะเป็นความพร้อมของพนกังาน รวมถึงความพร้อมทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจของผูรั้บบริการดว้ย 
กกกกกกก 4. บริการจัดท ามาตรฐานได้ ยาก  (Heterogeneous) ปัจจยัหลกัท่ีช่วยในการใหบ้ริการ คือ 
“คน” และคุณภาพในการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัทกัษะ ความสามารถ และอธัยาศยัของผูใ้หบ้ริการแต่ละคน 
ส่ิงน้ีเองท่ีทาํใหผู้ใ้หบ้ริการท่ีมีฝีมือประสบความสาํเร็จไดเ้ฉพาะบุคคล ซ่ึงส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้น
บริการทาํไดย้ากกวา่  
กกกกกกก 5.บริการไม่สามารถเกบ็ไว้ได้ (Perishability) เน่ืองจากการบริการผลิตไดเ้พียงคร้ังละหน่ึง
หน่วย และจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเกิดการซ้ือและรับบริการในขณะเดียวกนั  
กกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต (2553: 6) กล่าววา่ คุณลกัษณะของการบริการ ประกอบไปดว้ย   4 
ประการ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility)  การบริการไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นในเชิง
กายภาพได ้เราไม่สามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการรับรู้การบริการไดน้ัน่คือ การมองเห็น การจบั
ตอ้ง การดมกล่ิน การล้ิมรส และการไดย้นิกบัการบริการได ้ทาํให้การซ้ือบริการตดัสินใจซ้ือบริการยาก
กวา่เพราะเราจะรู้วา่การบริการนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ต่อเม่ือไดใ้ชบ้ริการนั้นแลว้ 
กกกกกกก2. การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้  (Inseperatability) การผลิตหรือใหบ้ริการ การส่งมอบ
และการรับหรือใชบ้ริการนั้นตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกนั เราไม่สามา รถแยกกระบวนการทั้ง 3 ออกจากกนัได ้
เราจะใหบ้ริการไดก้็ต่อเม่ือมีลูกคา้ปรากฏข้ึน ณ เวลานั้นเท่านั้น  
กกกกกกก 3. การบริการมีความหลากหลาย  (Heterogeneously/ Variability) คุณภาพของการบริการ
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัโดยเฉพาะความพร้อมของผูใ้หบ้ริการทั้งร่างกายและจิตใจ ค วามหลากหลายใน
การใหบ้ริการเกิดไดจ้าก 
กกกกกกกกก- หน่วยงานบริการต่างท่ีกนั  
กกกกกกกกก- ผูใ้หบ้ริการต่างคนกนั 



20 
 

กกกกกกกกก- ผูใ้หบ้ริการคนเดียวกนัแต่ต่างเวลา 
กกกกกกก กก- ผูรั้บบริการมีความหลากหลาย แต่ละคนมีประสบการณ์การใชบ้ริการต่างกนั อารมณ์ 
ทศันคติ บุคลิกนิสัยต่างกนั ยอ่มทาํใหก้ารรับรู้และประเมินคุณภาพการบริการต่างกนั 
กกกกกกก 4. การบริการไม่สามารถเกบ็ไว้ได้  (Perishability) การบริการไม่สามารถถูกผลิตคราวละ
มากๆ และเก็บไวข้ายในโอกาสต่อๆ ไปไดซ่ึ้งต่างกบัสินคา้ท่ีสามารถเก็บคงคลงัได ้หากเราไม่สามารถ
ขายบริการไป ณ เวลานั้นได ้ก็เท่ากบัสูญเสียรายไดไ้ป 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551: 23) กล่าววา่ การบริการมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง
ไปจากสินคา้หรือผลิตภณัฑท์ัว่ไปเม่ือเก่ียวพนักบัการดาํเนินการทางธุรกิจซ้ือขายสินคา้และบริการ ดงัน้ี  
กกกกกกก1. สาระส าคัญของความไว้ใจ (trust) การบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระทาํท่ีผูใ้หบ้ริการ
ปฏิบติัต่อผูรั้บบริการขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจึงไม่สามารถทราบ
ล่วงหนา้ไดว้า่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไรจนกวา่กิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตดัสินใจซ้ือบริการ
จึงจาํเป็นตอ้งข้ึนอยูก่บัความไวว้างใจ  
กกกกกกก2. ส่ิงทีจั่บต้องไม่ได้  (intangibility) การบริการมีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่อาจ
สัมผสัก่อนท่ีจะมีการซ้ือเกิดข้ึนได ้กล่าวคือ ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ไม่อาจรับรู้การบริการล่วงหนา้หรือก่อนท่ี
จะตกลงใจซ้ือเหมือนกบัการซ้ือสินคา้ทัว่ไป  
กกกกกกก3. ลกัษณะทีแ่บ่งแยกออกจากกนัไม่ได้ (inseparability) การบริการมีลกัษณะท่ีไม่อาจแยกออก
จากตวับุคคลหรืออุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการหรือผูข้ายบริการนั้นๆ ได ้การผลิตและ
การบริโภคการบริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัการขายบริการ  
กกกกกกก4. ลกัษณะทีแ่ตกต่างไม่คงที่  (heterogeneity) การบริการมีลกัษณะท่ีไม่คงท่ีและไม่สามารถ
กาํหนดมาตรฐานท่ีแน่นอน เน่ืองจากการบริการแต่ละแบบข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการแต่ละคน ซ่ึงมีวธีิการ
ใหบ้ริการเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแมจ้ะเป็นการบริการอยา่งเดียวกนัจาก ผูใ้หบ้ริการคน
เดียวกนัแต่ต่างวาระกนัคุณภาพของการบริการก็อาจแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการ 
ผูรั้บบริการ ช่วงเวลาของการบริการ และสภาพแวดลอ้มขณะบริการท่ีแตกต่างกนั 
กกกกกกก5. ลกัษณะทีไ่ม่สามารถเกบ็รักษาไว้ได้  (perishability) การบริการมีลกัษณะท่ีไ ม่สามารถเก็บ
รักษาหรือเก็บสาํรองไวไ้ดเ้หมือนกบัสินคา้ทัว่ๆ ไป เม่ือไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการจะเกิดเป็นความ
สูญเปล่าท่ีไม่อาจเรียกกลบัคืนมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้การบริการจึงมีการสูญเสียค่อนขา้งสูงข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการใชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา 
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กกกกกกก6. ลกัษณะทีไ่ม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (non-ownership) การบริการมีลกัษณะท่ีไม่
มีความเป็นเจา้ของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากการซ้ือสินคา้ทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะ
เม่ือผูซ้ื้อจ่ายเงินซ้ือสินคา้ใดก็จะเป็นเจา้ของสินคา้นั้นอยา่งถาวรทนัที ในขณะท่ีผูซ้ื้ อจ่ายเงินซ้ือบริการ
ใดก็จะเป็นค่าบริการนั้นท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บตามเง่ือนๆ ของการบริการแต่ละประเภท เพราะการบริการ
ไม่ใช่ส่ิงของแต่เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทาํนั้น 
กกกกกกกคุณภาพของการบริการ 
กกกกกกกชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2550: 106) กล่าววา่ คุณภาพการบริการ (Service quality) หมายถึง 
การบริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนทาํใหลู้กคา้เกิดความพอใจ
และความจงรักภกัดี 
กกกกกกกองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ 
กกกกกกกในการวดัคุณภาพของการใหบ้ริการ ลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบของคุณภาพในการบริการ 
5 ขอ้ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. ส่ิงทีสั่มผสัได้ (Tangible) ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ ท่ีจอดรถ สวน หอ้งนํ้า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
แบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน ส่ิงเหล่าน้ี  นอกจากจะสวยงามและสะอาดแลว้ การ
ใชง้านยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง เช่น ลิฟตก์บัล็อบบ้ีจะตอ้งไม่ไกลกนัจนเกินไป บนัไดท่ีสวยงามแต่ตอ้ง
ไม่ทาํขั้นสูงจนเกินไป ท่ีจอดรถท่ีหาประตูท้างเขา้อาคารไดง่้าย เป็นตน้ 
กกกกกกก2. ความเช่ือถือและไว้วางใจได้  (Reliability) เป็นความสามารถในการมอบบริการ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ตามท่ีไดส้ัญญาหรือควรท่ีจะเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดต้รงวตัถุประสงคข์อง
การบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม  
กกกกกกก 3. ความรวดเร็ว  (Responsiveness) ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดย
ใหบ้ริการอยา่ งรวดเร็ว ไม่ใหร้อคิวนานรวมทั้งตอ้งมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้นรับให้
ความช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบ้ริการอยา่งไม่ละเลย ความรวดเร็วตอ้งมาจากพนกังานและ
กระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกก 4. การรับประกนั  (Assurance) เป็นการรับประกนัวา่ พนกังานท่ีใหบ้ริการมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความสุภาพ จริยธรรมในการใหบ้ริการเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่ จะ
ไดรั้บการบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยัไร้กงัวล 
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กกกกกกก 5. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล  (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่อยา่งตั้งอกตั้งใจ 
เน่ืองจากเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งไดรั้บการตอบสนอง เนน้การบริการและการ
แกปั้ญหาใหลู้กคา้อยา่งเป็นรายบุคคล ตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั มีการส่ือสารทาํความเขา้ใจกบั
ลูกคา้อยา่งถ่องแท ้
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 
กกกกกกกความหมายของความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2551: 113) กล่าววา่ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง 
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นความปล อดภยัทางอุบติัภยัหรือความปลอดภยัจากอาชญากรรม 
หากนกัท่องเท่ียวประสบความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้แม่คา้หรือมคัคุเทศกท่ี์ไม่ไดข้ึ้น
ทะเบียน หรือรถรับจา้งสาธารณะท่ีเรียกค่าบริการในอตัราสูงเกินไป ยอ่มตอ้งส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์
โดยรวมของประเทศ และอาจสูญ เสียผูท่ี้จะกลบัมาเท่ียวในคร้ังต่อๆ ไป ในทางตรงกนัขา้ม แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการดา้นความปลอดภยัและสวสัดิภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บันกัท่องเท่ียว ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ทาํใหเ้งินตราไหลเขา้มาสู่ประเทศเพิ่มมากข้ึน 
เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีข้ึนดว้ย 
กกกกกกกสถาบนัการโรงแรมและการท่องเท่ียว (สรท.) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545: 
5: อา้งในนนัทน์ภสั  อรรถาผล : 2552: 16) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของการดูแลความปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียว สรุปไดว้า่ ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวมีความสาํคญัต่อภาพ ลกัษณ์โดยรวมของการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยและอาจส่งผลต่อการสูญเสียนกัท่องเท่ียวในคร้ังต่อๆ ไป จึงเป็นเร่ืองสาํคญั
อยา่งยิง่ท่ีคนไทยหรือคนในประเทศจะตอ้งช่วยกนัดูแลและใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดความ
สะดวกสบาย ความปลอดภยั และใหค้วามเป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว เ พื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่
ประเทศไทยและเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาเท่ียวซํ้ าส่งผลใหมี้เงินตราต่างประเทศไหลเขา้สู่
ประเทศเพิ่มข้ึนเศรษฐกิจก็จะดีข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาทของ อบต . กบัการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเท ศไทย (มปป .: แผน่พบั ) ไดใ้หแ้นวทางการวางแผน
พฒันาและจดัการดา้นการท่องเท่ียวสาํหรับ อบต. ซ่ึงสร้างประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืเก่ียวกบัการช่วยกนัดูแลความปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวท่ีสาํคญัจะตอ้ง
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จดัใหมี้การดูแลรักษาความ ปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวโดยการวางระบบในการดูแลรักษา ความ
ปลอดภยัในชีวติ ทรัพยสิ์น และสุขอนามยัของท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืมควบคู่กนัไป   
กกกกกกกประเภทและปัญหาความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ว 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2551: 114) กล่าววา่ ความไม่ปลอดภั ยในแหล่งท่องเท่ียว อาจ
แบ่งไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. ภัยในทีพ่กั เช่น โรงแรม บงักะโล รีสอร์ท แมนชัน่ คอนโดมิเน่ียม เกสเฮาส์  ไม่วา่จะเป็นท่ี
พกัแบบใด ก็มีความเส่ียงกบัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาซ่ึงภยัอนัตรายท่ีเกิดจากท่ีพกัอาศยัมีหลาย
รูปแบบ เช่น  
กกกกกกกกก- ภยัจากโจรผูร้้าย โดยนกัท่องเท่ียวอาจถูกขโมยทรัพยสิ์น ข่มขืน หรือฆ่าเพื่อเอาทรัพย ์ 
กกกกกกกกก- ภยัจากการเกิดอคัคีภยั ซ่ึงการเกิดอคัคีภยัในแต่ละคร้ัง นั้นนาํมาซ่ึงความเสียหาย การเกิด
อคัคีภยัในอาคารสูงแต่ละคร้ัง จะมีผูเ้สียชีวติเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงการสูญเสี ยของโรงแรมมกัส่งผล
กระทบถึงการท่องเท่ียวดว้ย ดงันั้นควรมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อความปลอดภยั เช่น ตรวจตราซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองทาํความร้อน อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัเตรียมอุปกรณ์
ดบัเพลิงใหพ้ร้อม โดยระลึกเสมอวา่เม่ือเกิดอคัคีภยัตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
กกกกกกกกก1. แจง้ข่าวเพลิงไหมท้นัที โทร 199 หรือสถานีดบัเพลิงตาํรวจใกลเ้คียงโดยแบ่งหนา้ท่ีกนั
ทาํ 
กกกกกกกกก2. ดบัเพลิงดว้ยเคร่ืองดบัเพลิงท่ีมีอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีเกิดเหตุ 
กกกกกกกกก 3. หากดบัเพลิงขั้นตน้ไม่ได ้ใหปิ้ดประตูหนา้ต่างทุกบาน และอุ ดท่อต่างๆ ท่ีอาจเป็น
ทางผา่นความร้อน ก๊าซและควนัเพลิง 
กกกกกกก2. ภัยจากการเดินทาง โดยแบ่งเป็น  
กกกกกกกกก2.1 ภยัจากการเดินทางทางอากาศ นกัท่องเท่ียวควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีโดย
เคร่งครัด เพราะเม่ือเคร่ืองบินตกแต่ละคร้ังจะพบวา่มีผูเ้สียชีวติเป็นจาํนวนมาก 
กกกกกกกกก2.2 ภยัจากการเดินทางทางบก สาเหตุท่ีสาํคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางบกก็อาจเกิดจาผูข้บั 
โดยสภาพร่างกายของผูข้บัข่ีไม่พร้อม เช่น ผูข้บัข่ีอยูใ่นสภาวะมึนเมา หรือเหน่ือยลา้เกินไป 
กกกกกกกกก 2.3 ภยัจากการเดินทางทางนํ้า เช่น เรือโดยสาร เรือหางยาว เรือพาย เรือ สาํราญ แพ  โดย
สถิติพบวา่อุบติัเหตุการเดินทางทางนํ้า จะเกิดจากความประมาทของผูข้บัเรือและแต่ละคร้ังจะมี
ผูเ้สียชีวติพร้อมกนัหลายคน นากจากท่ีผูข้บัเรือตอ้งระมดัระวงัแลว้ ผูโ้ดยสารตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
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ของเจา้หนา้ท่ี และควรฟังพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวทิยา หากมีคาํ เตือนเร่ืองพายลุมแรง ควรงด
การเดินทางเสีย 
กกกกกกก3. ภัยจากแหล่งท่องเทีย่ว 
กกกกกกกสาเหตุความไม่ปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 
กกกกกกกกก 3.1 อาชญากรรม หมายถึง โจร ผูร้้ายท่ีอาจก่ออนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น เช่น การ
ลว้งกระเป๋า การทาํร้ายร่างกาย ตลอดจนการสังหารนกัท่อ งเท่ียว จากการสาํรวจเร่ืองความปลอดภยั 
พบวา่ ในประเทศอิตาลี นิวยอร์ก อเมริกาใต ้หรือประเทศอียปิต ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวมี
ความวติกเร่ืองความปลอดภยั 
กกกกกกกกก3.2 การประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงมกัเกิดจากความประมาทหรือการขาดความระมดัระวงัในการ
ประกอบกิจกรรมท่องเท่ียว ทั้งท่ีเกิดจากผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการ เช่น พนกังานขบัข่ียานพาหนะ
ต่างๆ หรือจากนกัท่องเท่ียวเอง เช่น การปีนป่ายภูเขา นํ้าตก การวา่ยนํ้าทะเลหรือแม่นํ้าลาํคลอง เป็นตน้ 
กกกกกกกกก 3.3 สาธารณสุข หมายถึง การเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ขณะท่องเท่ียวหรือปัญหาสุขภาพอั นเกิด
จากการขาดสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว เช่น ในอาหารและนํ้าและจากโรคติดต่อท่ี
แพร่ระบาดในบริเวณนั้น เช่น โรคไวรัสในตบั โรคมาเลเรีย โรคซาร์ โรคไขห้วดันก เป็นตน้ 
กกกกกกกกก3.4 ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสเกิดไดต้ามธร รมชาติ
ตามฤดูกาล หรือเกิดข้ึนฉบัพลนั เช่น นํ้าท่วม ดินถล่ม แผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า เป็นตน้ 
กกกกกกกกก3.5 การหลงทาง ซ่ึงอาจเกิดในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นป่าหรือภูเขาท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไป
โดยปราศจากผูน้าํเท่ียว 
กกกกกกกกก 3.6 พืชและสัตวใ์นแหล่งท่องเท่ียว เกิดจากการแ หยห่รือพยายามทาํร้ายสัตวใ์นอุทยาน
แห่งชาติ การส่งเสียงดงัในป่า การเด็ดหรือทาํลายพืชพนัธ์ุในป่า เป็นตน้ 
กกกกกกก ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ควรกาํหนดแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภยั เพื่อ
ป้องกนันกัท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ิน 
กกกกกกกแนวทางการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ว 
กกกกกกกการจดัการความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนา้ท่ีของรัฐ แต่เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งแก่ภาครัฐและเอกชน ดงันั้น เอกชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการดา้นความปลอดภยัซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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กกกกกกกแนวทางการจดัการความปลอดภยัท่ีรัฐควรดาํเนินการ คือ 
กกกกกกกกก1. การปฐมนิเทศ นกัท่องเท่ียวก่อนเขา้ชมในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อช้ีแจงสาเหตุของความไม่
ปลอดภยั แนวทางการป้องกนั โดยอาจใชใ้นรูปแบบการบรรยาย การ จดันิทรรศการ หรือ การแจกแผน่
พบัประชาสัมพนัธ์ 
กกกกกกกกก 2. การอบรมเจ้าของท้องถิ่น หรือพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อช้ีแจงสาเหตุของความไม่
ปลอดภยั แนวทาง ตลอดจนวธีิการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดอนัตรายต่างๆ  
กกกกกกกกก 3. การจัดหน่วยรักษาความปลอดภัย  เช่น ตาํร วจท่องเท่ียวเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั
ของชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการจดัตาํรวจตรวจตราความสงบเรียบร้อยตลอดเวลา
และครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดอยา่งทัว่ถึง 
กกกกกกกกก4. การออกกฎระเบียบ  ตลอดจนมาตรการลงโทษผูท่ี้กระทาํผดิอยา่งชดัเจน เพื่อเป็นการขู่
โจร ผูร้้ายใหเ้กิดความเกรงกลวั ไม่กลา้กระทาํผดิ 
กกกกกกกกก 5. การให้ความส าคัญต่อสาธารณสุข  โดยการใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุขท่ีจาํเป็นแก่
ผูป้ระกอบการและประชาชนและการบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นสุขภาพอนามยัแก่นกัท่องเท่ียวรวมทั้ง
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
กกกกกกกกก 6. เมื่อเกดิเหตุของความไม่ป ลอดภัยขึน้  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นภาครัฐและเอกชน
จะตอ้งร่วมมือกนัจดัการปัญหาต่างๆ ดว้ยความซ่ือตรง เปิดเผยขอ้เทจ็จริงแก่ส่ือมวลชน แสดงความ
ห่วงใยต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือเดือดร้อนและจดัการเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกก7. เพือ่ป้องกนัการเกดิ ความไม่ปลอดภัยในอนาคต  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแหล่งท่องเท่ียว 
ควรมีส่วนร่วมกนัดาํเนินการต่อไปน้ี 
กกกกกกกกกกก7.1 จดัตั้งคณะทาํงานจดัการวกิฤติความไม่ปลอดภยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งจดัทาํ
บญัชีรายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องคณะทาํงาน 
กกกกกกกกกกก 7.2 จดัทาํแผนดาํเนิน การงานต่างๆ เพื่อป้องกนัความไม่ปลอดภยั เช่น แผนระดมพล
ฉุกเฉิน 
กกกกกกกกกกก7.3 จดัเจา้หนา้ท่ีร่วมงานและติดตั้งอุปกรณ์ใชง้านท่ีจาํเป็น 
กกกกกกกกกกก 7.4 มีการประสานงานตามขั้นตอนต่างๆ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตาํรวจ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ 
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กกกกกกกสาเหตุทีท่ าให้นักท่องเทีย่วไม่ปลอดภัย 
กกกกกกกศรัญยา วรากุลวทิย ์(2548: 212) กล่าววา่ สาเหตุท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่ปลอดภยั มีดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกก 1. วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัระหว่างชนชาติ  การดาํเนินชีวติ ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ระหวา่งนกัท่องเท่ี ยวและประชาชนในทอ้งถ่ิน มีความแตกต่างกนั อาจนาํมาซ่ึงความไม่เขา้ใจกนัและ
กนั เช่น การจบัศีรษะของชาวตะวนัตก ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจของประชาชนในทอ้งถ่ิน มีผลต่อการ
ใหก้ารบริการแก่นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก2. รถรับจ้างทัว่ไป รถรับจา้งท่ีไม่มีมิเตอร์ โก่งราคาค่าโดยสารหรื อรับจา้งไปส่งนกัท่องเท่ียว
เฉพาะท่ี คิดราคาเกิดความเป็นจริง หรือการส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียวและรถรับจา้งไม่เขา้ใจกนั ใน
เร่ืองการต่อรองราคา เช่น ตกลงค่าจา้งราคาหน่ึง เม่ือเสร็จส้ินการเดินทางคิดค่าจา้งเหมารถอีกราคาหน่ึง 
ทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกเสียเปรียบ เกิดความประทบัใจท่ีไม่ดี 
กกกกกกก3. ปัญหาการก่อความเดือดร้อนร าคาญ  บริเวณสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สนามบิน ผูข้บัข่ีรถ
รับจา้งทุกประเภท ตามต้ือยื้อแยง่รบกวนผูโ้ดยสารใหม้าใชบ้ริการรถของตน ทาํใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีไม่ดี
ในสายตานกัท่องเท่ียวโดยภาพรวม บริเวณสถานท่ีสาํคญั มีนกั ท่องเท่ียวหนาแน่น มีพอ่คา้แม่คา้ขาย
ของท่ีระลึก เสนอขายสินคา้ในลกัษณะตามต้ือยดัเยยีดการซ้ือ บางคร้ังมีการทะเลาะกนัเองของกลุ่ม
ผูข้ายของท่ีระลึก ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก 4. ปัญหาทรัพย์สินสูญหาย  เช่น ลืมทรัพยสิ์นไวบ้นรถโดยสารประจาํทาง  ลืมทรัพยสิ์นไว้
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวขณะเดินทางท่องเท่ียว และทรัพยสิ์นสูญหายในท่ีพกั ฯลฯ 
กกกกกกก 5. ปัญหาการลกัทรัพย์  ปัญหาน้ีเกิดข้ึนตามสถานท่ีบูชาสักการะต่างๆ ซ่ึงมีระเบียบวา่
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งถอดรองเทา้ไวด้า้นนอกของสถานท่ีนั้นๆ ทาํใหพ้วกมิจฉาชีพฉวยโอกาสขโ มย
รองเทา้ของนกัท่องเท่ียว ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปดา้นในส่ิงก่อสร้างนั้นๆ 
กกกกกกก 6. ปัญหาการฉกชิงวิง่ราวทรัพย์ของนักท่องเทีย่ว  ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวข่ีจกัรยาน หรือ เดิน
ทางทอ่งเท่ียวในแหล่งชุมชน ปัญหาน้ีจะเกิดจากนกัท่องเท่ียวเช่าจกัรยานตามร้านบริการทัว่ไปเพื่ อข่ี
จกัรยานท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ นกัท่องเท่ียววางกระเป๋าทรัพยสิ์นไวท่ี้ตะกร้าหนา้รถ โดย
คนร้าย 2 คน จะใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะตระเวรไปตามท่ีเปล่ียว เม่ือพบวา่ นกัท่องเท่ียวข่ีจกัรยาน
ท่องเท่ียวตามลาํพงั พวกมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสวิง่ราวเอาทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวไป 
กกกกกกก7. ปัญหาความนิยมของนักท่องเทีย่วในการอาศัยหนังสือน า เทีย่ว หนงัสือนาํเท่ียวบางเล่มซ่ึง
จดัพิมพม์านาน นกัท่องเท่ียวใชข้อ้มูลในหนงัสือนาํเท่ียวเป็นเพื่อนเดินทางและเขา้พกัในโรงแรมท่ีไม่มี



27 
 

มาตรการในการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ทาํ ใหท้รัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวสูญหายในท่ี
พกั หรือเดินหลงทาง การเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวในยามวกิาล โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยั 
กกกกกกก 8. ปัญหาเสพติด  ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ียิง่ใหญ่เป็นภยัต่อสังคม พอ่คา้ยาเสพติดท่ีแฝงมาใน
ฐานะนกัท่องเท่ียวหรือเดินทางมาเพื่อเสพยาเสพติ ด จาํหน่ายยาเสพติด ฯลฯ ลว้นก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาทั้งส้ิน ก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาทและคดีอาญาอ่ืนๆ 
กกกกกกก 9. มัคคุเทศก์นอกกฎหมาย  ตาม พ .ร.บ. ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ .ศ.2535 กาํหนดให้
มคัคุเทศกทุ์กคนตอ้งมีใบอนุญาตการประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์และตอ้งมีบตัรอนุ ญาตทุกเวลาท่ีมีการ
ตรวจตรา ในปัจจุบนัปัญหามคัคุเทศกน์อกกฎหมายลดนอ้ยลงมาก เน่ืองจากมีขอ้บงัคบัใหม้คัคุเทศก์
แขวนหรือติดบตัรเม่ือปฏิบติังานนาํเท่ียว เป็นการสะดวกในการตรวจตรา และควบคุมมคัคุเทศกท่ี์ไม่
ถูกกฎหมาย 
กกกกกกก 10 .การฆาตกรรม  ปัญหาคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนกบันั กท่องเท่ียว เป็นคดีท่ีรุนแรงและ
ครึกโครมเป็นอยา่งมาก แมว้า่คดีดงักล่าวจะเกิดข้ึนนานๆ คร้ังก็ตาม แต่เป็นท่ีสนใจของส่ือสารมวลชน
กระจายข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ คดีเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนจากการชิงทรัพย ์การทะเลาะววิาท 
ข่มขืน และขดัผลประโยชน์ ฯลฯ ทาํใหเ้สียภาพพจน์ 
กกกกกกก 11. การหลอกลวง  ปัญหาหลอกลวงในการซ้ือขายอญัมณี บริษทันาํเท่ียวไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้และบริษทันาํเท่ียวทิ้งนกัท่องเท่ียว ฯลฯ สาํหรับร้านคา้อญัมณี จะมีเครือข่าย
ปฏิบติัการขายกบัมคัคุเทศกใ์หน้าํนกัท่องเท่ียวเขา้ร้านคา้ท่ีมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ ไดรั้บประโยชน์
ส่วนแบ่งค่านายหนา้หรือค่านํ้า ปัญหาท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียว คือ การขายอญัมณีในราคาท่ีเกินกวา่ความ
เป็นจริงมาก นาํอญัมณีปลอมมาขายใหลู้กคา้ โดยนาํอญัมณีมาส่องไฟใหลู้กคา้ชมเกิดประกายสวยงาม 
ชาวต่างประเทศท่ีดูอญัมณีไม่เป็นจะถูกหลอกใหซ้ื้อ เป็นตน้ 
กกกกกกก12. กลุ่มต้มตุ๋น เช่น ผูช้ายประเภทสองท่ีหากินกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยวธีิเขา้ไป
เป็นมิตรสนิทสนมชวนกนัไปด่ืมเหลา้ และใส่ยาสลบลงไปในเหลา้ใหน้กัท่องเท่ียวด่ืม เม่ือนกัท่องเท่ียว
หมดสติ จะขนทรัพยสิ์นเงินทองของมีค่าหลบหนีไป  
กกกกกกก13. สถานเริงรมย์ สถานเริงรมย ์แหล่งบนัเทิงเหล่าน้ีเป็นท่ีรวมของนกัท่องเท่ียว หญิงบริการ 
การโชวป์ระเภทต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทน้ี จะสร้างปัญหาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเสมอ เช่น การ
กรรโชกทรัพยจ์ากนกัท่องเท่ียว ค่าเคร่ืองด่ืมราคาแพง ถา้นกัท่องเท่ียวไม่ยอมจ่ายจะถูกรุมทาํร้าย 
กกกกกก ก14. ภาษาทีใ่ช้  นกัท่องเท่ียวท่ีมาเมืองไทย มกัมีปัญหาเร่ืองภาษาเพราะนกัท่องเท่ียวพดู
ภาษาไทยไม่ได ้และคนไทยพดูภาษาต่างประเทศไม่ค่อยไดเ้ช่นกนั ทาํใหเ้ขา้ใจกนัยากกวา่จะรู้เร่ืองการ
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ติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงเป็นเร่ืองลาํบากใจมากสาํห รับ
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 
กกกกกกกมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ว 
กกกกกกกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2551: 117) กล่าววา่ ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแหล่งท่องเท่ียว ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรพิจารณาดาํเนินการรักษาความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุ ดงัน้ี 
กกกกกกก1. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอาชญากรรม 
กกกกกกกกก 1.1 จดัตั้งจุดตรวจและหน่วยรับแจง้เหตุในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีโอกาส
เส่ียงสูงต่อการโจรกรรม เช่น บริเวณแหล่งขายสินคา้ต่างๆ  
กกกกกกกกก1.2 จดัทาํป้ายหรือแผน่พบัเตือนภยันกัท่องเท่ียวใหท้ราบวา่บริเวณใดมี ความเส่ียงจากโจร
ผูร้้าย เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวระมดัระวงัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
กกกกกกกกก1.3 ฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัอาสาสมคัรท่ีคอยใหก้ารดูแลดา้นความปลอดภยัจากโจรผูร้้ายท่ี
แอบแฝงตวัเพื่อหวงัทาํร้าย ข่มขืน หรือจ้ีเอาทรัพยสิ์นจากนกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก2. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ 
กกกกกกกกก2.1 จดัทาํป้ายเตือนเก่ียวกบัประเภทหรือลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกจุดท่ีมี
โอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มความระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน 
กกกกกกกกก 2.2 จดัเจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือประ จาํจุดท่ีมีโอกาสเส่ียงสูงในการเกิดอุบติัเหตุ เช่น บริเวณ
หนา้ผา บริเวณนํ้าตก  
กกกกกกกกก2.3 จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั พร้อมวสัดุอุปกรณ์กูภ้ยัประจาํบา้น ไว ้ณ 
จุดท่ีสามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดส้ะดวกท่ีสุด 
กกกกกกกกก 2.4 สร้างส่ิงป้องกนัถาวรเพื่อป้องกนัอั นตรายตามความเหมาะสม เช่น สะพานขา้มลาํนํ้า 
ทุ่นลอย สาํหรับแหล่งท่องเท่ียวและออกกฎหมายบงัคบัใหมี้การประกนัชีวติและทรัพยสิ์นของ
นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกกกก 2.5 จดัตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในจุดท่ีเหมาะสม เพื่อการใหก้ารปฐมพยาบาลผู ้
ประสบเหตุอยา่งทนัท่วงที 
กกกกกกก3. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข 
กกกกกกกกก 3.1 กาํหนดมาตรการควบคุมผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ป้ระกอบการ
ภายใตสุ้ขอนามยัและตามกฎหมาย 
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กกกกกกกกก 3.2 ตรวจสอบร้านอาหารท่ีมีสุขอนามยัดีและประกาศเป็นร้านท่ีผา่นการรับรองความ
สะอาด เช่น โครงการ Clean Food Good Taste โครงการร้านอาหารสะอาดเป็นตน้ 
กกกกกกกกก3.3 รักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น จดัถงัขยะไวใ้หท้ัว่บริเวณและดาํจดัขยะ
ใหถู้กวธีิและจดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดใหดู้แลแหล่งท่องเท่ียวเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
กกกกกกก4. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านธรรมชาติ 
กกกกกกกกก 4.1 จดัตั้งหน่วยกูภ้ยัในบริเวณท่ีมีโอกาสเส่ียงสูงต่อการเกิดภยัธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม 
แผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า เป็นตน้ 
กกกกกกกกก 4.2 จดัหาและเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งไวต้ามจุดเส่ียงต่างๆ ตามความเหมาะสมกบัภยั
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ชูชีพ เชือก บนัไดลิง และสายยาง สาํหรับดบัเพลิง 
กกกกกกกกก4.3 จดัอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไวต้ลอดเวลา ณ จุดท่ีสามารถจะปฏิบติังาน
ไดส้ะดวก 
กกกกกกกกก4.4 จดัใหมี้หน่วยบรรเทาสาธารณภยัลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อภยัธรรมชาติโดย
หมุนเวยีนสลบัสับเปล่ียนกนัตลอดเวลา 
กกกกกกก กก4.5 ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยั ท่ีสามารถรับรู้กนัไดท้ัว่ถึงภายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
เตือนล่วงหนา้ก่อนภยัธรรมชาติจะมาถึงตวั 
กกกกกกกกก 4.6 ติดตั้งระบบเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภยัธรรมชาติ เช่น กรม
อุตุนิยมวทิยา กรมยทุธศาสตร์ และศูนยต์รวจสอบความสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว ศูนยเ์ตือนภยัพิบติั
แห่งชาติ กองทพัเรือและหน่วยป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม ้เป็นตน้ 
กกกกกกก5. มาตรการด้านความปลอดภัยด้านการหลงทาง 
กกกกกกกกก5.1 ปฐมนิเทศนกัท่องเท่ียวก่อนการเท่ียวชมภายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย
กบัพื้นท่ี 
กกกกกกกกก5.2 จดัฝึกอบรมผูน้าํเท่ียวอาสาสมคัร เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํทางนกัท่องเท่ียว 
กกกกกกกกก5.3 จดัทาํป้ายส่ือความหมายหรือนาํทางทุกระยะในแหล่งท่องเท่ียว 
กกกกกกกกก 5.4 จดัทาํแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของส่ิงของต่างๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียวดว้ยมาตรส่วนและ
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
กกกกกกกกก5.5 ควบคุมดูแลการประกอบการนาํชมแหล่งท่องเท่ียวโดยมคัคุเทศกอ์าชีพใหถู้กตอ้งและ
เหมาะสม 
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กกกกกกกกก 5.6 จดัทาํหรือก่อสร้างส่ิงกีดขวางป้องกนั เช่น ร้ัวลวดหนามหรือส่ิงอ่ืนในบริเวณท่ี
ป้องกนัใหน้กัท่องเท่ียวไม่หล่นลงไปจากแหล่งท่องเท่ียวได ้
กกกกกกก6. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านพชืและสัตว์ภายในแหล่งท่องเทีย่ว 
กกกกกกกกก 6.1 ปฐมนิเทศนกัท่องเท่ียวใหท้ราบล่วงหนา้วา่ภายในแหล่งท่องเท่ียวมีพืช และสัตว์
อะไรบา้งท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อนกัท่องเท่ียว 
กกกกกกกกก6.2 ทาํป้ายประกาศเตือน  จุดท่ีมีพืชหรือสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อนกัท่อง เท่ียวตลอดจนป้าย
ประกาศถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากพืชและสัตวแ์ละกิจกรรมอะไรบา้ง ท่ีไม่ควรกระทาํเพราะอาจเกิด
อนัตรายตามมาได ้เช่น การเล่นหรือแหยห่รือพยายามทาํร้ายสัตว ์การเด็ดหรือทาํลายพนัธ์ุ เป็นตน้ 
กกกกกกกกก6.3 จดัเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรคอยเฝ้าระวงัดูแล ณ จุดท่ีอาจเกิดอนัตราย 
กกกกกกกกก6.4 จดัทาํร้ัวกั้นไม่ใหน้กัท่องเท่ียวรบกวนหรือทาํลายพืชและทาํร้ายสัตวร์ะหวา่งเท่ียวชม
ในแหล่งท่องเท่ียวในขณะเดียวกนัเป็นการช่วยป้องกนัไม่ใหส้ัตวท์าํร้ายนกัท่องเท่ียว 
 
4. แนวคิดเกีย่วกบัต ารวจท่องเทีย่ว 
กกกกกกกประวตัิต ารวจท่องเทีย่ว  
กกกกกก กในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดเ้จริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว  มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนทุกปีสร้างรายไดใ้หป้ระเทศเป็นจาํนวนมาก  ใน
ขณะเดียวกนัอาชญากรรม และการเอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวก็เพิ่มข้ึนมาเป็นเงาตามตวั  รัฐบาลจึงได้
จดัใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากหน่วยงานตาํรวจในพื้นท่ี 
กกกกกกกโดยแรกเร่ิมในปี พ.ศ. 2519 ธุรกิจเอกชนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  หรือ อ.ส.ท.
ในขณะนั้น ไดป้ระสานความร่วมมือใหก้รมตาํรวจพิจารณาดาํเนินการใหค้วามคุม้ครองและรักษาความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวเป็นกรณีพิเศษ  กรมตาํรวจจึงไดจ้ดัตั้งศูนยอ์าํนวยความสะดวก  และใหค้วาม
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว (ศอ.นท.) ข้ึนในสังกดักองปราบปรามมีกาํลงัพลประมาณ 60 นายทาํหนา้ท่ีรับ
แจง้เร่ืองร้องเรียน  และตรว จตราใหค้วามคุม้ครอง  รักษาความปลอดภยัในยา่นชุมชน  และแหล่ง
ท่องเท่ียวใหเ้ขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงในการปฏิบติังานคร้ังนั้นธุรกิจเอกชนไดร่้วมกนับริจาค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การส่ือสารใหไ้วใ้นการปฏิบติัภารกิจ ในช่วงเวลาเดียวกนันั้นเอง กรมตาํรวจได้
ดาํเนินการขอจดัตั้งกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียวข้ึน เพื่อนเป็นหน่วยงานถาวรท่ีรับผดิชอบในดา้นการ
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อาํนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  โดยคระรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบและ
อนุมติัในหลกัการเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แต่ติดขดัเร่ืองงบประมาณ 
กกกกกกก ต่อมารัฐบาลไดป้ระกาศใหปี้  พ . ศ . 2523 เป็นปีท่องเท่ียวและใหก้รมตาํรวจ  
กระทรวงมหาดไทยรับผดิชอบภารกิจอาํนวยความสะดวกและใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว โดยจดั
ใหด้าํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  กรมตาํรวจและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  จึงไดร่้วมกนั
ปรับปรุง ศอ.นท.เป็น “ศูนยช่์วยเหลือนกัท่องเท่ี ยว” (ศช.นท.)  ข้ึนเพื่อนบริการนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัคาํ
ร้องทุกข์  กรณีประสบปัญหาอาชญากรรม  การเอารักเอาเปรียบ  โดยขยายความรับผดิชอบไปยงัส่วน
ภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในความนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  อนัไดแ้ก่  เมืองเชียงใหม่  พทัยา  
ภูเก็ต และหาดใหญ่ 
กกกกกกกต่อมาในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลไดต้ระหนกัในความสาํคญัของหน่วยงานเฉพาะกิจดงักล่าว  จึง
ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตาํรวจท่องเท่ียวถาวรข้ึน  คือ กองกาํกบัการ  8 สังกดักองปราบปรามตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.2525 
กกกกกกก อยา่งไรก็ตามเน่ือ งจากอุ ตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วทั้งจาํนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน  และจาํนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีกระจายไปทัว่ประเทศ  โครงสร้างตาํรวจท่องเท่ียว  
ในระดบักองกาํกบัการจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัภารกิจการอาํนวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเ ท่ียว  รัฐบาลจึงไดย้กฐานะตาํรวจท่องเท่ียวข้ึนใหเ้ป็นกองบงัคบัการตาํรวจ
ท่องเท่ียวสังกดักองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ  
กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ.2534 
กกกกกกก หลงัจากท่ีมีการขยายข้ึนเป็นกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว  เม่ือได้มีการปฏิบติัหนา้ท่ีก็ได้
ประสบปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนดว้นกาํลงัพลท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี  ดูแลอาํนวยความสะดวก
แก่นกัท่องเท่ียวไดค้รองคลุมพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง กรมตาํรวจซ่ึงต่อมามีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2541 โอนจดั
ตั้งข้ึนเป็นสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2541 
กกกกกกก ต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และ  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบงัคบัการหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ  พ.ศ.2552 ซ่ึงมีผลใหโ้ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองบงัคบัการตาํรวจท่ องเท่ียว  
แบ่งออกเป็น  1 ฝ่ายอาํนวยการ  และ  6 กองกาํกบัการ  ตามระเบียบสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  วา่ดว้ย
กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้  7 กนัยายน 
พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป  
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กกกกกกกททท. พยายามประสานงานผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งหน่ วยตาํรวจท่องเท่ียวถาวรมาโดยตลอด
เพราะ เห็นวา่ปัญหาความไม่ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นปัญหาท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทั้งราชอาณาจกัร และ
สะสมมาเป็นเวลานาน ดงันั้น หน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรเป็นหน่วยงานท่ีถาวรและรองรับปัญหาไดท้ัว่
ราชอาณาจกัร ททท . ไดเ้สนอใหมี้การจดัตั้งหน่วย งานตาํรวจท่องเท่ียวในระดบักองกาํกบัการ สังกดั
กองกาํกบัการ 8 ของกองบงัคบัการกองปราบปราม เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2524 โดยแบ่งการบริหารงาน
ภายในเป็น 8 แผนก ตามอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
กกกกกกกแผนก 1 รับผดิชอบงานทางดา้นธุรการ 
กกกกกกกแผนก 2 รับผดิชอบงานดา้นการต่างประเทศ 
กกกกกกกแผนก 3 รับผดิชอบงานดา้นสายตรวจ ป้องกนัอารักขาทัว่ประเทศ 
กกกกกกก แผนก 4 รับผดิชอบตามประมวลกฎหมาย วธีิ พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืน
ชัว่คราว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตจงัหวดัใกลเ้คียง คือ พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี ลพบุรี 
ชยันาท อ่างทอง สระบุรี ปทุ มธานี นนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบุรี 
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีท่ีทาํการแผนกอยูท่ี่อาคารสาํนกังาน ททท . ถนนราชดาํเนิน
นอก 
กกกกกกก แผนก 5 รับผดิชอบงานเช่นเดียวกนักบัแผนก 4 มีเขตรับผดิชอบในเขตภาคตะวนัออกและ
ภาคอิสาน รวม 25 จงัหวัด ไดแ้ก่ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
จนัทบุรี ตราด นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม 
ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย นครพนม มุกดาหาร มีท่ีทาํการแผนกอยู่
ท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โทร.038-418740 
กกกกกกก แผนก 6 รับผดิชอบเช่นเดียวกบัแผนก 4,5 มีเขตรับผดิชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด 16 
จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลาํปาง ลาํพนู แพร่ สุโขทยั ตาก กาํแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค ์อุทยัธานี อุตรดิตถ ์พะเยา มีท่ีทาํกา รแผนกร่วมอยูก่บั ททท . ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
ถนนไปรษณีย ์โทร.053-234490 
กกกกกกกแผนก 7 รับผดิชอบเช่นเดียวกบั แผนก 4,5,6 มีเขตรับผดิชอบในเขตภาคใตต้อนบนทั้งหมด 
10 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเก็ต พงังา กระบ่ี ระนอง สุราษฏร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล  มีท่ีทาํการ
แผนกร่วมกบัททท. สาํนกังานภูเก็ต โทร.076-221036  
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กกกกกกก แผนก 8 รับผดิชอบเช่นเดียวกบั แผนก 4,5,6,7 มีเขตรับผดิชอบในเขตภาคใตต้อนล่าง
ทั้งหมด 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีท่ีทาํการแผนกร่วมกบัททท . สาํนกังาน
หาดใหญ่ โทร.074-246733 
กกกกกกกกองกาํกบัการ 8 กองบงัคบัการกองปราบปรามไดป้ระสานงานร่วมมือกบัตาํรวจในทอ้งถ่ิน
อยา่งใกลชิ้ด ทั้งทางดา้นการป้องกนั และปราบปราม พร้อมทั้งศูนยป์ระสานงานใหฝ่้านคุม้ครอง
นกัท่องเท่ียวดาํเนินตามนโยบายของกรมตาํรวจ ในดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวทัว่
ราชอาณาจกัร โดย กก .8 ป. สามารถใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวเฉล่ียประมาณ 89.10% โดยปัญหา
ความเดือดร้อน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเช่นเดียวกบัท่ีมีการร้องเรียนท่ี ศช .ทท. คือ ลกัทรัพย ์วิง่ราวทรัพย ์
ถูกโกงราคาสินคา้ ปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์เป็นตน้ 
 
 
 โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 แสดงโครงสร้างของกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว 
ทีม่า: กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว: เวบ็ไซต ์
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กกกกกกกอ านาจหน้าที ่
กกกกกกกกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว มีอาํนาจหนา้ท่ีในเขตอาํนาจการรับผดิชอบ  ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกก1. ถวายความปลอดภยัสาํหรับองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้าํเร็จราชการ
แทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ์  ผูแ้ทนพระองค์  และพระราชอาคนัตุกะ  รวมทั้งรักษาความปลอดภยั
บุคคลสาํคญัอ่ืนๆ 
กกกกกกก2. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทัว่ราชอาณาจกัร 
กกกกกกก 3. ปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอ่ืนอนัเ ก่ียวกบั
ความผดิทางอาญาทัว่ราชอาณาจกัร  ทั้งในกรณีท่ีผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหาเป็นคนต่างดา้ว  ซ่ึงเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อการท่องเท่ียว หรือเพื่อการอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง  หรือใน
กรณีท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียว และความผดิอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 
กกกกกกก4. ใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก5. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
กกกกกกกวสัิยทศัน์ 
กกกกกกก บริการ  ดูแล  รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ีย วดว้ยไมตรีจิตมีมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อ
รักษาช่ือเสียงของประเทศไทย  ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในภูมิภาค  ทาํรายไดห้ลกัสู่ระบบ
เศรษฐกิจจนเป็นมรดกตกทอด ถึงลูกหลานไทยต่อไป 
กกกกกกกพนัธกจิ 
กกกกกกก1. สร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก2. สร้างความพึงพอใจ ในการบริการและอาํนวยสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก 3. ขจดัปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ  และคุม้ครองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่
นกัท่องเท่ียว 
กกกกกกก4. ขจดัปัญหา การทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ 
กกกกกกก5. ปกป้อง คุม้ครอง วงจรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
กกกกกกก6. สร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งองคก์รในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัองคก์รตาํรวจหรือหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุม้ครองผลประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว (กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว: ม.ป.ป. 
: เวบ็ไซต)์ 
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5. ข้อมูลทัว่ไปของถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกประวตั ิ
กกกกกกก ถนนขา้วสารเป็นถนนท่ีสร้างข้ึนใน  พ.ศ. 2435 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั  โดยกรมโยธาธิการไดก้ราบบงัคมทูลใหต้ดัถนนตรอกขา้วส าร เร่ิมตั้งแต่ถนนหนา้วดัชนะ
สงคราม (ซ่ึงไดน้ามวา่ถนนชนะสงคราม) ตดัมาทางตะวนัออกตามตรอกขา้วสารแลว้สร้างสะพานขา้ม
คลองมาบรรจบกบัถนนเฟ่ืองนครตอนหนา้สวนหลวงตึกดิน  พระราชทานนามถนนตามเดิมวา่  "ถนน
ขา้วสาร" 
กกกกกกกถนนขา้วสาร เดิมเป็นยา่นเก่าตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี  6 เป็นตรอกท่ีขายขา้วสาร  เป็นแหล่งคา้ขาย
ขา้วสารท่ีใหญ่ท่ีสุดของเขตพระนคร  ซ่ึงขา้วสารจาํนวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางขา้วหลวง  สะพาน
ชา้งโรงสี  ริมคลองคูเมืองเดิม  หรือ ปัจจุบนัก็คือ  คลองหลอด  เลียบมาตามแม่นํ้าเจา้พระยาข้ึนท่ีท่าเรือ
บางลาํพ ูเพื่อนาํขา้วมาขายใหแ้ก่ชาวบา้นในชุ มชนต่างๆ  ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี  นอกจากน้ีก็ยงัจาํหน่าย
ถ่านเพื่อใชป้ระกอบอาหาร ของชาํ โดยถดัออกไป 1 ถนน จะเป็นคลองท่ีเช่ือมต่อมาจากแม่นํ้าเจา้พระยา  
มีการคา้ขายขา้วสารมากมายจึงเรียกวา่ตรอกขา้วสาร (เพราะขนาดเล็ก) ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นถนนขา้วสาร  
หลงัจากนั้นก็เร่ิม เกิดชุมชนข้ึน  และขยบัขยายต่อไป  ต่อมาเร่ิมมีร้านขายของมากข้ึน  เช่นร้านขายของ
เล่น  อยา่งลูกข่าง  ร้านขายก๋วยเต๋ียวเรือต่อมาความเป็นอยูข่องชุมชนแห่งน้ีเร่ิมเปล่ียนไป  เม่ือมี
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศเขา้มาในช่วงปี  พ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร
ครบรอบ 200 ปี ไดเ้ขา้มาเช่าหอ้งพกัอาศยัเพื่อเท่ียวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสาํคญัน้ี  และ
เร่ิมมีฝร่ังเขา้มามาถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด้  โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยูก่นัจาํนวนมาก  ท่ีมาเช่าท่ี  เช่าเกส
เฮาส์ ซ่ึงตอนนั้นยงัไม่มี ก็ตอ้งเช่าจากบา้นท่ีอยูแ่ถวนั้นซ่ึงใชแ้บ่งเช่า จึงเป็นท่ีมาของเกสเฮาส์  เกสตเ์ฮา้ส์
ของชาวต่างชาติเร่ิมมีมาตั้งแต่  พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลงัเร่ิมมีคนเขา้มาเร่ือย  ๆ จนกลายเป็นศูนยร์วม
ของพวกแบค็แพก็เกอร์ท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย  จนเป็นท่ีโด่งดงัในท่ีสุด  ก่อนท่ีจะมา ปรับเปล่ียน
รูปแบบอีกทีในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมากลายเป็นยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีสาํคญัของกรุงเทพฯ  (วกิิพีเดีย : 
ม.ป.ป.: เวบ็ไซต)์ 
กกกกกกก ถนนขา้วสารถือเป็นถนนท่ีไดรั้บความนิยมในการเล่นนํ้าในวนัสงกรานตท่ี์คราคร่ําไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวต่างชาติจากทัว่ทุกมุมโลก  การเล่นสงก รานตบ์นถนนขา้วสารเร่ิมเม่ือประมาณ  พ.ศ. 2533 
เน่ืองจากท่ีถนนขา้วสารน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัชัว่คราว  หรือท่ีเรียกวา่เกสตเ์ฮา้ส์  ดงันั้นประเพณีการเล่น
นํ้าสงกรานตข์องคนไทยจึงถูกใจนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาพกัในถนนขา้วสารเป็นอยา่งมาก  
โดยการเล่นสงกรานตถ์นนขา้ วสารในช่วงแรกๆ  ก็เป็นแต่เพียงเล่นสาดนํ้ากนัธรรมดาเท่านั้น  แต่



36 
 

เทศกาลสงกรานตน้ี์มาโด่งดงัในช่วง  พ.ศ. 2542-2543 โดยนอกจากการเล่นสาดนํ้าเป็นปกติแลว้  ก็ยงัมี
ทั้งการจดักิจกรรม  มีเวทีการแสดง  มีสปอนเซอร์เขา้มาสนบัสนุน  จากแต่ก่อนท่ีคนเล่นตอ้งเตรียมนํ้า
เตรียมแป้งมาเล่นกนัเอง และมีนํ้าเตรียมไวใ้หเ้ล่นตามจุดต่างๆ ดว้ย 
กกกกกกกอเล็กซ์ การ์แลนด์ (Alex Garland) เจา้ของบทประพนัธ์  เร่ือง The Beach เคยใหค้าํนิยามถนน
สายน้ี ในรายการวทิยุ  BBC-Radio 1 ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  "จะมีท่ีไหนหนอท่ีมี  คนสารพดัชาติมารวมตวั
กนัท่ีน่ี ท่ีถนนขา้วสาร ถนนท่ีเพียบไปดว้ยเร่ืองเหลือเช่ือ  เพราะท่ีน่ีคุณจะหาเทปผจีากวงดงัวงไหนก็ได้
ในโลก มีท่ีพกัราคาถูก” 
กกกกกกก สาํหรับเกสเฮา้ส์ท่ีมีช่ือเสียงมาชา้นานและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวประเภทแบกเป้
ต่างประเทศเป็นอยา่งดีจะมีอยูไ่ม่ก่ีแห่ง  ไดแ้ก่  TOP GUEST HOUSE ท่ีตั้งอยูข่า้งตรอกสวสัดี  และ 
BONNY GUEST HOUSE ซ่ึงเป็นเกสเฮา้ส์แห่งแรกของถนนขา้วสารท่ีไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่ปี  2527 
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกทีเดียว  ราคาค่าเช่าหอ้งคา้งคืนตามเกสเฮา้ส์ต่างๆ  จะถูกมาก  ถูกกวา่
ไปพกัตามโรงแรมหรูๆ  คือราคาค่าหอ้งเร่ิมตั้งแต่  100 บาทไปจนถึง  500-600 บาทต่อวนั  แต่ก็จะอยูก่นั
เป็นเดือนๆ  แต่คิดค่าเช่าเป็นรายวนั  ราคาท่ีวา่น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของแต่ละสถานท่ีท่ีเปิดใหบ้ริการ  
อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัมีโรงแรมขนาดกลางมาเปิดเพิ่มมากข้ึน  เช่น Buddy Boutique Hotel ซ่ึงค่าหอ้งจะ
มีราคาสูงกวา่เกสเฮา้ส์ทัว่ไปอยูใ่นระดบัหลกัสองพนับาทข้ึนไป 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กกกกกกกศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ
ต่อการมาท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อยละ  
87.6 เห็นวา่สถานการณ์วกิฤตนํ้าท่วมประเทศไทยส่งผลนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว  
ขณะท่ีร้อยละ  12.4 เห็นวา่ส่งผลมากถึงมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเม่ือถามถึงส่ิงท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว
กรุงเทพฯ มากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ อาหารไทย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ โบราณสถานและโบราณวตัถุ  
(ร้อยละ 54.0) และอธัยาศยัไมตรีของคนไทย (ร้อยละ 41.7) สาํหรับส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินึกถึง
เป็นอนัดบัแรก เม่ือคิดถึงกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ วดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั  (ร้อยละ 29.6) รองลงมา
คือ วดัวาอาราม  (ร้อยละ  13.7) และแหล่งชอปป้ิง (ร้อยละ  10.5) อยา่งไรก็ตามเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวเป็น
กงัวลมากท่ีสุดเม่ือมาท่องเท่ียวกรุงเทพฯ  อนัดบัแรกคือ  การจราจรติดขดั  (ร้อยละ  35.2) รองลงมาคือ  
สินคา้ราคาแพง ถูกโก่งราคา (ร้อยละ 17.3) และการโก่งค่าโดยสารของ  รถแทก็ซ่ี  รถตุก๊ๆ (ร้อยละ15.0) 
ดา้นคะแนนความพึงพอใจต่อก ารมาท่องเท่ียวกรุงเทพฯ  ในภาพรวม  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี
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ความพึงพอใจเฉล่ียอยูท่ี่ 7.65 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากผลการสาํรวจเม่ือเดือน
เมษายนท่ีผา่นมา (7.52 คะแนน) 0.13 คะแนนโดยมีคะแนนความพึงพอใจในอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงสุด
ท่ี 8.65 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพอากาศตํ่าสุดท่ี5.05 คะแนน 
กกกกกกก เม่ือถามถึงความตั้งใจในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทยพบวา่  นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติร้อยละ 58.6 คิดวา่จะอยูเ่ฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย  โดยสถานท่ีท่ีตั้งใจจะไป
เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อนัดั บแรกคือ  เกาะสมุย  (ร้อยละ  8.5)รองลงมาคือจงัหวดัเชียงใหม่  (ร้อยละ  
7.8) และถนนขา้วสาร (ร้อยละ 5.6) ขณะท่ีร้อยละ  31.1 คิดวา่จะไม่อยู่  และร้อยละ  10.3ยงัไม่แน่ใจ  เม่ือ
ถามต่อวา่เช่ือมัน่ต่อมาตรการรักษาความปลอดภยัในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทยหรือไม่  
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อยละ 80.2 เช่ือมัน่ มีเพียงร้อยละ  19.8 ท่ีไม่เช่ือมัน่  เม่ือสอบถามนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติถึงความตอ้งการจะกลบัมาเท่ียวกรุงเทพฯ  อีกหรือไม่  พบวา่ร้อยละ  83.6 ระบุวา่จะกลบัมา
อีก ขณะท่ีร้อยละ  1.0 ระบุวา่จะไม่กลบัมาอีก  และร้อยละ  15.4 ยงัไม่แน่ใจ  เม่ือถามต่อวา่ยนิดีท่ีจะ
แนะนาํและบอกต่อใหผู้อ่ื้นมาเท่ียวกรุงเทพฯหรือไม่  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อยละ  92.2 ระบุวา่จะ
แนะนาํ ขณะท่ีร้อยละ 0.7 ระบุวา่จะไม่แนะนาํและ ร้อยละ 7.1 ไม่แน่ใจ 
กกกกกกก นนัทน์ภสั อรรถาผล  (2552) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่า งชาติต่อการ
ใหบ้ริการของ ตาํรวจท่องเท่ียวเมืองพทัยา  จงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ี ยวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํ รวจ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา  จงัหวดัชลบุรี  ดา้นการใหบ้ริการ  ปัจจยัดา้น  ภูมิภาค  การเดินทางมาท่องเท่ียว  
ประสบการณ์การเดินทางมาท่องเท่ียว  การรับรู้ขอ้มูลตาํ รวจท่องเท่ียว  มีความแตกต่างกนั  ส่วนปัจจยั
ดา้น  เพศ  อายุ  และสถานภาพ  ไม่มีความแตกต่างกนั  ดา้นการรักษาความปลอดภยั  ปัจจยัดา้น  เพศ  
สถานภาพ  ภูมิภาค  การเดินทางมาท่องเท่ียว  มีความแตกต่างกั น ปัจจยัดา้น  อายุ  ประสบการณ์กา ร
เดินทางมาท่องเท่ียว  ไม่มีความแตกต่างกนั  ดา้นสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก  ปัจจยัดา้น  อายุ 
ภูมิภาค การเดินทางมาท่องเท่ียว  ประสบการณ์การเดินทางมาท่องเท่ียว  มีความแตกต่างกนั  ส่วนปัจจยั  
เพศ สถานภาพไม่มีความแตกต่างกนั   ขอ้เสนอแนะ  จากผลการวจิยั  ควรมีการพฒันา  เจา้หนา้ท่ีตาํ รวจ
ท่องเท่ียวใหมี้ความสามารถในการส่ือสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศไดห้ลายภาษา  ควรจะมีการต รวจ
สภาพปัญหาจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  ซ่ึงจะทาใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นต่างๆ  เพียงพอท่ีจะนาไป
ปรับปรุงการใหบ้ริการ  ของตาํรวจท่องเท่ียว  จดัใหมี้ศูนยก์ารช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวใหเ้พียงพอและทนั
ต่อเวลาเม่ือมีเหตุเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ  
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กกกกกกกพชร ภู่เจริญ และคณะ (2551) การศึกษาระดบัปัจจยัในการเลือกท่ีพกัประเภทเกสเฮาส์บริเวณ
ถนนขา้วสารของนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่ งผลใหน้กัท่องเท่ียวชาว
อเมริกนัตดัสินใจเลือกพกัท่ีถนนขา้วสารมากท่ีสุด  คือ ความมีช่ือเสียงของถนนขา้วสาร  เพราะถนน
ขา้วสารเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือในดา้นท่ีพกัแบบราคาถูก มีความปลอดภยั อีกทั้งยงัเห็นวา่สถานท่ีแห่งน้ีมี 
สินคา้หลากลายใหเ้ลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก  บริเวณถนนขา้วสารมีร้านคา้เหล่าน้ีมาก  ไม่จาํกดัเพียงใน
บริเวณถนนขา้วสารเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริเวณใกลเ้คียง เช่น บางลาํพท่ีูเป็นแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง
อยูคู่่กบักรุงเทพฯ มานานนบัหลายสิบปี นอกจากน้ีถนนขา้วสารยงัเตม็ไปดว้ย  ผบั บาร์ ร้านอาหาร  ร้าน
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ ซ่ึงเป็นแหล่งกิจกรรมบนัเทิงยามคํ่า คืนท่ีรวบรวมบรรดานกัทอง เท่ียวทั้งหลายเขา้ไว้
ดว้ยกนั  หลากชาติ  หลายภาษา  เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวติ  
ดว้ยเหตุน้ีนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั  จึงตดัสินใจเลือกพกัในบริเวณน้ีในการศึกษาความพึงพอใจ ในการ
ใชบ้ริการสถานท่ีพกัแรมในถนนขา้วสารในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั  มาก  ต่อการใหบ้ริการสถานท่ีพกัแรมประเภทเกสเฮาส์ท่ีถนนขา้วสาร  จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัมีความพึงพอใจในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัต่อการบริก าร
สถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสาร 
กกกกกกก สมกมล  พวงพรหม  (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในชุมชนถนนขา้วสาร  ผลการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั  ส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี และมีสถานภาพ
สมรสโสด  นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด  3 อนัดบัแรกคือ  อเมริกา  องักฤษ  และ
ญ่ีปุ่น ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และมีอาชีพเป็นนกัเรียน /นกัศึกษา  มีรายได้/ปี 
นอ้ยกวา่ US$ 10,000 และพบวา่ 1. ปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เพื่อความสนุกสนานบนัเทิง ท่ีพกัราคาถูก และเพื่อความสะดวกในการซ้ือ
สินคา้ 2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ จากเพื่อน และจาก 
อินเตอร์เ น็ต  3. จากการศึกษาวจิยัทศันคติในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารดา้นต่าง  ๆ ของ
นกัท่องเท่ียว  ต่างชาติ  พบวา่  3.1 นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติเก่ียวกบัราคาของท่ีพกัอยูใ่นระดบัท่ีดี  
ส่วนทศันคติเร่ือง ความสะอาดและความปลอดภยัของท่ีพกั อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 3.2 นกัท่องเท่ียวต่างชาติ
มีทศันคติเก่ียวกบัรูปแบบดนตรีในบาร์เบียร์  ผบั คลบั หรือสถานบนัเทิง  อยูใ่นระดบัท่ีดี  ส่วนทศันคติ
เร่ืองความหลากหลายในการใหบ้ริการ , ราคาของเคร่ืองด่ืม , ความหรูหรา  และคุณภาพการใหบ้ริการ
ของพนกังานบริการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  3.3 นกัท่องเท่ียวต่าง ชาติมีทศันคติเก่ียวกบัรสชาติของ
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อาหารไทย  และความหลากหลายของ  ร้านอาหารอยูใ่นระดบัท่ีดี  ส่วนทศันคติเร่ืองรสชาติของอาหาร
นานาชาติ , คุณภาพของอาหารนานาชาติ  และคุณภาพของอาหารไทย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  3.4 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติเก่ียวกบัความหลากหลายของบริการ , ราคาค่าบริการ  และ การใหบ้ริการ
ของธุรกิจนาํเท่ียว  อยูใ่นระดบัปานกลาง  3.5 นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติเร่ืองความหลากหลายของ
ประเภทสินคา้ , ความทนัสมยัของสินคา้  เม่ือเทียบกบัแหล่งช็อปป้ิงอ่ืน  ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ราคาของสินคา้  เม่ือเทียบกบัแหล่งช็อปป้ิงอ่ืน  ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  3.6 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติเร่ืองราคาค่าบริการ และความความเร็วของอินเตอร์เน็ต  และการส่ง  Mail 
เม่ือเทียบกบัร้านอินเตอร์เน็ตอ่ืน  ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  4. พฤติกรรมในการ
ท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  พบวา่ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารในคร้ังน้ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ เพื่อนและตวัเอง  และในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารในคร้ังน้ี  ส่วนใหญ่เดินทางมากบัเพื่อน  และพบวา่นกัท่องเท่ียว
ต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังท่ี  2 จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในคร้ัง
น้ีต่อวนัคือ US$ 43.29 และนกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่คิดวา่ อาจจะมาท่องเท่ียวอีกคร้ังในคราวหนา้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.90 5 . จากการศึกษาวจิยั  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่ องเท่ียวต่างชาติ  ท่ีมี
อิทธิพลต่อทศันคติในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  พบวา่  5.1 เพศ  และรายได้  แตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อทศันคติดา้นแหล่งบนัเทิงในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารแตกต่างกนั  5.2 สถานภาพ
สมรส , อาชีพ  และรายได้  แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นท่ีพั กในการท่องเท่ียวในชุมชนถนน
ขา้วสารแตกต่างกนั  5.3 การศึกษา  และอาชีพ  แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นร้านอาหารในการ
ท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารท่ีแตกต่างกนั  6. การศึกษาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารแ ตกต่างกนั  7. ปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียว  
มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติดา้นแหล่งบนัเทิง ร้านอาหาร ธุรกิจนาํเท่ียว แหล่ง 
ชอ้ปป้ิง และร้านอินเตอร์เน็ต  ในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  8. ปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียว  มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ นกัท่องเท่ียวต่างชาติในการ  ท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  9. การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติดา้นท่ีพกั  และดา้น
แหล่งบนัเทิง  ในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  10. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว  มี
ความสัมพั นธ์กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  11 . 
ทศันคติดา้นท่ีพกั , แหล่งบนัเทิง , ร้านอาหาร , ธุรกิจนาํเท่ียว , แหล่งช็อปป้ิง  และร้านอินเตอร์เน็ตมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสาร  
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กกกกกกกมนสินี  อรรถวานิช  (2549) ศึกษาเร่ือง แนวคิดในการอนุรักษบ์นพื้นฐานการเปล่ียนแปลง
องคป์ระกอบกายภาพเมือง : กรณีศึกษา บริเวณถนนขา้วสาร ผลการศึกษาพบวา่ ถนนขา้วสาร ส่วนหน่ึง
ของเมืองเก่า  กรุงรัตนโกสินทร์  ถนนท่ีมีความเป็นมาและประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  จากแหล่ง  คา้
ขา้วสารของพระนคร  เป็นท่ีตั้งของวงัเจา้นายจากการขยายวงัหนา้มาทางดา้นเหนือขา้มคลองเมืองเดิม  
เช่น กลุ่มวงัสะพานเส้ียว  หรือวงัในสมเด็จพระป่ินเกลา้และบา้นขา้ราชการ  ดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลว้งั
หลวงและ แหล่งท่องเท่ียวในเมืองเก่า ทาํใหบ้ริเวณถนนขา้วสารมีการพฒันาการเป็นแหล่งท่ีพกัราคาถูก
ของนกัท่องเท่ียว  ชาวต่างชาติหรือท่ีเรียกกนัวา่  เกสตเ์ฮา้ส์  จนปัจจุบนัถนนขา้วสารไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ นกัท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย สีสันและบรรยากาศในยามคํ่าคืน  แหล่ง
สถานบนัเทิง  ถนนคนเดิน  ตรอกซอย  และท่ีวา่งภายใน  ไดก้ลายเป็นลกัษณะเฉพาะของถนนขา้วสาร  
งานวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอ  แนวคิดในการอนุรักษถ์นนขา้วสาร  ซ่ึงเกิดจากการพฒันาข้ึน  
จากพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ของเมืองเก่า  โดยเร่ิม  จากการศึกษา  หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษ์  การเปรียบเทียบการเปล่ียนแ ปลงองคป์ระกอบกายภาพใน  บริเวณพื้นท่ีศึกษา  จากแผนท่ีใน
ช่วงเวลาต่างๆ ร่วมกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์รวมไปถึงการลงพื้นท่ีในการ  สาํรวจ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากการวเิคราะห์การเปล่ี ยนแปลงองคป์ระกอบกายภาพ  รวมไปถึงวเิคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีเพื่อ
นาํมาสรุปเป็นแนวคิดในการ อนุรักษพ์ื้นท่ีบริเวณถนนขา้วสารบนพื้นฐานของการเปล่ียนแปลง
องคป์ระกอบกาย  ภาพเมือง  ผลการวจิยัพบวา่  การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบกายภาพของพื้นท่ี  มีการ
เปล่ียนแปลงการสัญจรจากทางนํ้า  เป็นทางบก  องคป์ระกอบทางดา้นอาคารท่ีมีการร้ือถอนเป็นรูปแบบ
ของอาคารสมยัใหม่ อาคารเก่าท่ียงัคงอยูใ่น พื้นท่ีและการแบ่งแปลงท่ีดินจากแปลงท่ีดินขนาดใหญ่เป็น
แปลงท่ีดินขนาดเล็ก  การศึกษาทาํใหพ้บองคป์ระกอบท่ีมี  ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์  ส่วนการ
เปรียบเทียบแผนท่ีในแปลงท่ีดินทาํใหพ้บรูปแบบการเปล่ียนแปลง  องคป์ระกอบกายภาพ  ท่ีส่งผลให้
ถนนขา้วสารมีลกัษณะเฉพาะ ตวั การเสนอแนวคิดในการอนุรักษถ์นนขา้วสาร  จึงพิจารณาบนพื้นฐาน
การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบกายภาพบริเวณถนนขา้วสาร  เป็นแนวคิดในการยอมรับความ  
เปล่ียนแปลงของเมืองในปัจจุบนัเพื่อรักษาคุณค่าท่ีเกิดข้ึนและบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี  
โดยการ ศึกษาน้ีมุ่งหวงัใ หเ้ป็นประโยชน์ในการนาํไปใชก้บัพื้นท่ีอ่ืนๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบับริเวณ  ถนนขา้วสารไดต่้อไปและเพื่อรักษาองคป์ระกอบกายภาพในฐานะเมืองเก่า
รัตนโกสินทร์ 
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กกกกกกกรณชยั อ่อนสุดรักษ ์(2552) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวในกรุงเทพมหานคร
ของกลุ่มนกัท่องเท่ี ยวชาวต่างชาติ  ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ี ยวชาวต่างชาติ  เป็นนกัท่องเท่ี ยวเพศ
ชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั โดยนกัท่องเท่ียวเกือบคร่ึงหน่ึงมีอาย ุ21 - 30 ปี และ 1 ใน 4 มีอายรุะหวา่ง 
31 - 40 ปี จาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 2 คนใน 5 คนมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือ
สูงกวา่ปริญญาโท  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  นกัท่องเท่ียว 2 ใน 4 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน
และเป็นนกัศึกษา  อยา่งละก่ึงหน่ึง ในส่วนรายไดน้กัท่องเท่ี ยว พบวา่ 3 ใน 5 มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่  
4,000 ดอลลาร์  3,001 -  4,000 ดอลลาร์  และ  1,001 -  2,000  ดอลลาร์  ในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  และ
นกัท่องเท่ี ยวเกือบ  3 ใน  5 มีภูมิลาํเนาในเขตทวปียโุรปกบัเอเชีย  อยา่งละก่ึ งหน่ึ งของนกัท่องเท่ี ยว
ทั้งหมด  และ  1 ใน 5 มาจากอเมริกา  ส่วนท่ี เหลือเป็นนกัท่องเท่ี ยวจากโอซีเนีย  ตะวนัออกกลาง  และ
แอฟฟริกา 
กกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรม การท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบวา่  นกัท่องเท่ียว 9 ใน 10เดินทางมายงั
กรุงเทพมหานครดว้ยเคร่ื องบิน  มีเพียงส่วนนอ้ยท่ี เดินทางรถโดยสาร  รถตู้  และรถส่วนตวั  โดย
นกัท่องเท่ียวเกือบ 1 ใน 4 เคยเดินทางมาท่องเท่ียวแลว้ และนกัท่องเท่ียวเกือบคร่ึงหน่ึงเลือกมาท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครในฤดูร้อน และไม่นิยมท่องเท่ียวในฤดูฝน ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง  นกัท่องเท่ี ยวใหเ้หตุผลสาํคญัในการเลือกมาเท่ี ยวกรุงเทพมหานคร  คือ ผูค้นเป็น
มิตร มีเหตุผลวา่กรุงเทพมหานครมีสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการและมีอากาศดี  ในส่วนเร่ืองค่าใชจ่้ายไม่
เกิน 2,500 บาท ต่อคร้ัง และใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรมพกัผอ่นในกรุงเทพมหานคร โดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา  
7 วนั  ในส่วนแหล่งขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ี ยวกรุงเทพมหานคร  พบวา่  กวา่ร้อยละ  59 .0 มี
ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร  รองลงมา  คือวาร สารดา้นการท่องเท่ี ยว  และ  
นกัท่องเท่ียวคร่ึงหน่ึงใหค้วามสนใจไปเยี่ ยมชมและใหค้วามประทบัใจเยี่ ยมชม วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม (วดัพระแกว้ ) พระบรมมหาราชวงั  รองลงมาคือ  วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร  
และสยามแสคว์  ตามลาํดบั  ความตอ้งการซ้ื อสินคา้และบริการทางการท่ องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีความตอ้งการซ้ื ออาหาร เคร่ืองด่ืม รองลงมา  คือ 
ซ้ือเส้ือผา้ กระเป๋ า เคร่ืองแต่งกาย และซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก สินคา้หตัถกรรม สินคา้พื้นเมือง สินคา้ 
OTOP ในส่วนบริการท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการมากท่ีสุด คือ ล่ามภาษาองักฤษ มากท่ีสุด รองลงมาอนัดบั 
2 คือ บริการนวดแผนโบราณ  สปา ธุรกิจบนัเทิง  บริการนาํเท่ี ยว สนามกอลฟ์  ร้านอาหาร  แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากการศึกษาพบวา่ 
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1.ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ี ยวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกรุงเทพมหานครควรมีการส่งเสริมในดา้น
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง  ท่ีพร้อมบริการแก่นกัท่องเท่ี ยว 
กิจกรรมทางดา้นการท่องเท่ี ยว  ท่ีมีความหลากหลายและมีเอกลกัษณ์ท่ี โดดเด่น  ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ท่ีควรมีความหลากหลายทางดา้นภาษาและขอ้มูลท่ี ทนัสมยัเพื่อตอบสนองการรับขอ้มูล
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครต่อไป 
2.ดา้นความตอ้งการสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  ทางกรุงเทพมหานครควรมี
การจดัตั้ งกิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้และบริการท่ี นกัท่องเ ท่ียวตอ้งการเช่น  เทศกาลอาหารหรือ
จดัตั้งแหล่งบริการทางดา้นสินคา้ในเขตพื้ นท่ีการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเพียงพอแก่นกัท่องเท่ี ยวชาวต่างชาติ
อีกทั้ งควรมีการพฒันาบุคลากรในหน่ วยงานท่ี เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ี ยวใหมี้ความรู้ความสามารถ
ทางดา้นการบริการและภาษาทีใชส่ื้อสารเพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุดแก่นกัท่องเท่ียว 
3.แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ี ยวในกรุงเทพมหานคร  พบวา่กรุงเทพมหานครควรมีการส่งเสริม
ทางการท่องเท่ียวดงัน้ี ดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครควรมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ี ยว
ควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเนน้สร้างความผกูพนั และเนน้เร่ืองของการส่ือสาร 
ทางความรู้สึกแก่นกัท่องเท่ี ยวชาวต่างชาติและประชาชนในพื้ นท่ีเพื่อใหน้กัท่องเท่ี ยวเกิดทศัคติท่ี ดีแก่
การท่องเท่ี ยวในกรุงเทพมหานครและปร ะเทศไทยและกลบัมาท่องเท่ี ยวในโอกาส ต่อไป  ดา้นการจดั
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ควรเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสภาพเศรษฐกิจสังคมภาพลกัษณ์ท่องเท่ี ยว การ
ใส่ใจในส่ิ งแวดลอ้ม  และเป็นการท่องเท่ี ยวแบบยั่งยนื ไม่เป็นการท่องเท่ี ยวท่ีทาํลายส่ิ งแวดลอ้ม  และ
สภาพสังคมดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ทางการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครควรมีการนาํเทคโนโลยี
เขา้มาเก่ี ยวขอ้งกบัการท่องเท่ี ยวมากยิ่งข้ึน เพราะการโรดโชว์  หรือเทรดโชว์  เพียงอยา่งเดียวไม่ดงันั้ น 
การพฒันาเวบ็ไซตท์างการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีมีความหลากหลายทางดา้นภาษา การจดัรูปแบบ
ส่ือนาํเสนอมีความน่าสนใจ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายและขอ้มูลการท่องเท่ียวเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั ทาํ
ใหน้กัท่องเท่ี ยวสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและบริโภคส่ื อประชาสัมพนัธ์อยา่งมีคุณภาพทาํให้
นกัท่องเท่ียวรับขอ้มูลทางการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนและเป็นช่องทางท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมอีกช่องทางหน่ึ งดว้ย
อีกทั้ งการจดัตั้ งศูนยอ์าํนวยการทางการท่องเท่ี ยวในเขตก ารท่องเท่ี ยวในพื้นท่ีเขตการปกครองต่างๆท่ี
มากข้ึนเป็นการช่วยลดปัญหาแก่นกัท่องเท่ียวและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวและควร
มีการจดัสรรบุคลากรท่ี มีความรู้ความสามารถใหเ้พียงพอต่อการการบริการนกัท่องเท่ี ยว ดา้นพฒันา
บุคลากร กรุงเทพมหานครควรมีการส่งเสริมใหภ้าครัฐ  ภาคเอกชนสถาบนัการศึกษา  ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ี ยวพฒันาบุคลากรในองคก์รของตนและบุคลากรทางการท่องเท่ี ยวใหมี้ความรู้
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ความสามารถในทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาอ่ื นๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการ
บริการทางการท่องเท่ี ยวใหมี้คุณภาพดียิ่ งข้ึนไปเพื่ อสร้างความประทบัใจและคุณภาพในการบริการ
สูงสุดแก่นกัท่องเท่ียว 
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บทที ่3  
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษขั้น

พื้นฐานได ้และ เดินทางท่องเท่ียว  กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม  - ธนัวาคม   2554 มี จาํนวน  

19,098,323 คน   (กรมการท่องเท่ียว: 2555: เวบ็ไซต)์ 

กกกกกกก กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียว   

กรุงเทพมหานคร  จาํนวน   19,098 ,323 คน  การศึกษ าคร้ังน้ีผูว้จิยัได้ นาํจาํนวนประชากรทั้งหมดไป

คาํนวณ Taro Yamane’s โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 เลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  400 

ตวัอยา่ง  

กกกกกกกลกัษณะการวจิยัเชิงปริมาณโดยการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบความ

น่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเร่ิมตน้แจก

แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้จิยักาํหนด จนครบจาํนวน 

400 ชุด 

เคร่ืองมือในการวจัิย 
กกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
กกกกกกก ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
ภูมิภาค มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
กกกกกกกตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการ  ดา้นความปลอดภยั  ดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวก และดา้นสถานท่ี เกณฑเ์ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท  
(Likert) โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดบั  คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  โดยแต่ละระดบั  มี
ความหมาย คือ 
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กกกกกกกกก5    หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
กกกกกกกกก4    หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก 
กกกกกกกกก3    หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
กกกกกกกกก2    หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย   
กกกกกกกกก1    หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
กกกกกกกตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น  เป็นคาํถามปลายเปิด  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบ
ไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งในเชิงขอ้ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดต่าง ๆ เก่ียวกบัตาํรวจท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร
กรุงเทพมหานคร   
 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสาหรับการวจิยันาํไปทดสอบหาความเท่ียงตรงและหา 
ความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

1.นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการท่ีไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอท่ี
ปรึกษางานวจิยัเพื่อตรวจสอบ 

2. การหาความเท่ียงตรง โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยั เพื่อ
ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคาํถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ัง
น้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นก็นาํมาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อดาํเนินการในขั้นต่อไป 

3. นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีแกไ้ข ปรับปรุงเรียบร้อย ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดสอบซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งของงานวจิยัในคร้ังน้ี จานวน 30 คน แลว้นาํผลมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
การหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิการสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: 
ɑ) โดยกาํหนดใหแ้บบทดสอบท่ีมีค่า ɑ = 0.7 ข้ึนไป เป็นแบบทดสอบท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เป็นท่ียอมรับ
ได ้ ซ่ึงค่าท่ีได ้ ɑ =0.82 
 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าจดัพิมพ ์เพื่อนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี มีขอ้มูลหลายดา้นท่ีตอ้งทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลมา 
ศึกษาและนาํมาประกอบกนัเพื่อใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวจิยั ซ่ึงดาํเนินการตามขั้นตอน 

ดงัน้ี 
กกกกกกก1. เตรียมแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เพื่อนาํไปเก็บขอ้มูล ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก2. ดาํเนินการนาํแบบสอบถามไปยงั ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือให้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกก3. ผูช่้วยนกัวจิยัทาํการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด โดยนาํ 
แบบสอบถามไปสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมายงัถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
เป็นผูอ่้านและตอบแบบสอบถามเอง โดยผูช่้วยนกัวจิยัจะอยูร่อรับแบบสอบถามกลบัคืนโดยทั นที กรณี
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้สงสัยไม่เขา้ใจผู ้ ช่วยนกัวจิยัจะคอยช้ีแจง  และอธิบายขอ้สงสัยใหแ้ก่ผูต้อบ
แบบสอบถาม 
กกกกกกก4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถาม 
กกกกกกก5. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพื่อนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
  
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.กขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
2.กขอ้มูลเก่ียวกบั ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ

ท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานค ร วเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี  ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจากเกณฑด์งักล่าว  สามารถจดัช่วงคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1-5 คะแนน โดยกาํหนด
ในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด: 2535) 
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              จะไดเ้กณฑก์ารวดัระดบัคะแนนท่ีแบ่งเป็น 5 ช่วงไดด้งัน้ี 
                   คะแนนเฉลีย่                                     ระดับความพงึพอใจ 
                   4.51 - 5.00                                         มากท่ีสุด 
                   3.51 - 4.50                                         มาก 
                   2.51 - 3.50                                         ปานกลาง 
                   1.51 - 2.50                                         นอ้ย 
                   1.00 - 1.50                                         นอ้ยท่ีสุด 
 

 3.กการวเิคราะ ห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล โดยการใชค้่า t-test กรณี 2 กลุ่มและ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใชค้่า F-test กรณี 3 กลุ่ม และมากกวา่ 
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บทที ่4  
ผลของการวจิัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ี ยวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ

ตาํรวจท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ” ผูศึ้กษาไดจ้ดัแบ่งการนาํเสนอผลการศึกษาขอ้มูล  
ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี ต่อระดบั ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
4. ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง และการรับรู้ในการใหบ้ริการของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติซ่ึงเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยไดแ้สดงผลการศึกษาในรูปตาราง
และอธิบายผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากตารางดงัน้ี 
ตาราง 4.1 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
 

เพศ (N = 400) จ านวน ร้อยละ 
     ชาย 194 48.5 
     หญิง 206 51.5 
อายุ (N = 400) 
     ตํ่ากวา่ 20 ปี 47 11.8 
     21-30 ปี 219 54.8 
     31-40 ปี 85 21.2 
     41-50 ปี 33 8.2 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

อายุ (N = 400) (ต่อ)   
     51-60 ปี 13 3.2 
     60 ปีข้ึนไป 3 0.8 
ภูมิล าเนา (N = 400) 
ทวปีอเมริกา 41 10.2 
ทวปียโุรป 243 60.8 
ทวปีโอเชียเนีย 1 0.2 
ทวปีเอเชีย 86 21.5 
ทวปีออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 25 6.2 

ทวปีแอฟริกา 4 1.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 
จ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเทีย่วถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (N = 400) 
คร้ังแรก 129 32.2 
2 – 4 คร้ัง 153 38.2 
5 – 10 คร้ัง 73 18.2 
มากกวา่ 10 คร้ัง 45 11.2 
ระยะเวลาในการพกั (N = 400) 
ตํ่ากวา่ 3 คืน 214 53.5 
4 – 6 คืน 118 29.5 
7 – 9 คืน 23 5.8 
10 – 12 คืน 13 3.2 
มากกวา่ 15 คืน 32 8.0 
แหล่งข้อมูลเกีย่วกับถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
วารสารดา้นการท่องเท่ียว 114 28.5 
เอกสาร แผน่พบั 73 18.2 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (ต่อ) 
อินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน/องคก์รดา้น 
การท่องเท่ียว 

215 53.8 

เพื่อน 123 30.8 
อ่ืนๆ - - 
แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัต ารวจท่องเทีย่วในประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อินเตอร์เน็ต  156 39.0 
บริษทัทวัร์ / มคัคุเทศก์ 55 13.8 
แผน่พบั 54 13.5 
ป้ายโฆษณา / ป้ายประกาศ 60 15.0 
จากการบอกเล่าของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 153 38.2 

จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 25 6.2 
อ่ืนๆ 44 11.0 
 
กกกกกกกจากตาราง  4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เม่ือจาํแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็น
เพศหญิง จาํนวน 206 คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศชาย จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาย ุ พบวา่ เป็นผูมี้อายรุะหว่าง  21-30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 อายุตํ่ากวา่ 20 ปี 
จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 อายรุะหวา่ง  41-50 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 อายรุะหวา่ง 
51-60 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และอาย ุ60 ปีข้ึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามกลุ่มภูมิลาํเนา  พบวา่ ทวปียโุรป มากท่ีสุด จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.8 รองลงมา ทวปีเอเชีย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ21.5 ทวปีอเมริกา จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.2 ทวปีออกเตรเลีย/นิวซีแลนด ์จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ทวปีแอฟริกา จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 และทวปีโอเชียเนีย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตาม จาํนวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินท างมา 2-4 คร้ัง มากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา 
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คือ เดินทางคร้ังแรก จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 เดินทางมา 5-10 คร้ัง จาํนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 และเดินทางมามากกวา่ 10 คร้ัง จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
กกกกกกกเม่ือจาํแนกตามระยะเวล าในการเขา้พกั ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  พบวา่ นกัท่องเท่ียว
พกัคา้งคืนตํ่ากวา่ 3 คืน จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ พกัคา้งคืน 4-6 คืน จาํนวน 
118คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 พกัคา้งคืนมากกวา่ 15 คืน จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 พกัคา้งคืน 7-9 
คืน จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และพกัคา้งคืน 10-12 คืน จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามการรับรู้เก่ียวกบัถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติรับรู้จากอินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน/องคก์รดา้นการท่องเท่ียว มากท่ีสุด จาํนวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ รับรู้จากเพื่อน จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รับรู้จากวารสารดา้น
การท่องเท่ียว จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และรับรู้จากเอกสาร/แผน่พบั จาํนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 
กกกกกกกเม่ือจาํแนกตามการรับรู้วา่ประเทศไทยมีบริการตาํรวจท่องเ ท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรับรู้จาก อินเตอร์เน็ต  มากท่ีสุด จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมา รับรู้จาก การบอกเล่าของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รับรู้จาก
ป้ายโฆษณา / ป้ายประกาศ  จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รับรู้จากบริษทัทวัร์ / มคัคุเทศก์ จาํนวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รับรู้จากแผน่พบั จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รับรู้จากอ่ืนๆ คือเพื่อน 
และการบอกปากต่อปาก จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และรับรู้จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  
 

2. ระดับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่วในถนน
ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการ 
ของตาํรวจท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร โดยไดแ้สดงผลการศึกษาในรูปตารางและอธิบาย
ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากตารางดงัน้ี 
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ตาราง 4.2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการ (Service) 
 

ด้านการให้บริการ  
(Service) 

ค่าเฉลีย่ 
 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1.ขั้นตอนสะดวกไม่ยุง่ยากในการใชบ้ริการ 3.46 0.903 ปานกลาง 
2.ใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคในการบริการ 3.39 0.978 ปานกลาง 
3. ใหบ้ริการน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 3.41 0.857 ปานกลาง 
4. จาํนวนตาํรวจท่องเท่ียวเพียงพอต่อการบริการนกัท่องเท่ียว  3.22 0.862 ปานกลาง 
5. เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่องเท่ียวมีความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ 3.33 0.818 ปานกลาง 
6. มีความกระตือรือร้นในการบริการ 3.32 0.833 ปานกลาง 
7. สามารถการตอบปัญหาขอ้สงสัยของนกัท่องเท่ียวได ้ 3.39 0.842 ปานกลาง 
8. ปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวดว้ยความสุภาพเป็นมิตรต่อนกัท่องเท่ียว 3.43 0.876 ปานกลาง 
9. ใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียวได ้ 3.30 0.901 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.717 ปานกลาง 
กกกกกกก จากตารางท่ี 4.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นการบริการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดบัปานกลาง 
(  = 3.36) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 9 ดา้น คือ ขั้นตอนสะดวกไม่ยุง่ยากใน
การใชบ้ริการ  (  = 3.46) ปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวดว้ยความสุภาพเป็นมิตรต่ อนกัท่องเท่ียว  (  = 3.43) 
ใหบ้ริการน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (  = 3.41) สามารถการตอบปัญหาขอ้สงสัยของนกัท่องเท่ียวได ้  
และใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคในการบริการ  (  = 3.39) เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่องเท่ียวมี
ความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้  (  = 3.33) มีความกระตือรือร้นในการบริการ  (  = 3.32) ให้
ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียวได้  (  = 3.30) และจาํนวนตาํรวจท่องเท่ียวเพียงพอ
ต่อการบริการนกัท่องเท่ียว (  = 3.22) 
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ตาราง 4.3 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security) 
 

ด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Security) 

ค่าเฉลีย่ 
 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1.การรักษาความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 3.17 0.898 ปานกลาง 
2. การรักษาความปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมระหวา่งการท่องเท่ียว 3.04 0.937 ปานกลาง 
3. การรักษาความปลอดภยัจากทรัพยสิ์นสูญหาย/การลกัทรัพย ์ 3.02 0.944 ปานกลาง 
4.การรักษาความปลอดภยัจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือสินคา้
และบริการต่างๆ 

3.05 0.921 ปานกลาง 

5. การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกใหซ้ื้อ ขาย และเสพยาเสพ
ติด 

2.96 0.956 ปานกลาง 

6. การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงจากบริษทัทวัร์และไกด์ 3.00 0.937 ปานกลาง 
7. การรักษาความปลอดภยัจากการขายบริการท่ีผิดกฎหมาย 2.97 1.058 ปานกลาง 
8. การรักษาความปลอดภยัจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการพนนั 3.10 1.002 ปานกลาง 
9. การรักษาความปลอดภยัจากการถูกรังควานจากพอ่คา้ แม่คา้หาบเร่ 
ขอทาน 

3.10 1.026 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.780 ปานกลาง 
 

กกกกกกก จากตารางท่ี 4.3 ระดบัความพึงพอใจขอ งนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นการรักษาความปลอดภยั  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 3.04) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 9 ดา้น คือ การรักษา
ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  (  = 3.17) การรักษาความปลอดภยัจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ
พนนัและการรักษาความปลอดภยัจากการถูกรังควานจากพอ่คา้ แม่คา้หาบเร่ ขอทาน  (  = 3.10) การ
รักษาความปลอดภยัจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือ สินคา้และบริการต่าง (  = 3.05) การรักษา
ความปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมระหวา่งการท่อ งเท่ียว  (  = 3.04) การรักษาความปลอดภยัจาก
ทรัพยสิ์นสูญหาย /การลกัทรัพย์ (  = 3.02) การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงจากบริษทั
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ทวัร์และไกด ์(  = 3.00) การรักษาความปลอดภยัจากการขายบริการท่ีผดิกฎหมาย (  = 2.97) และการ
รักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกใหซ้ื้อ ขาย และเสพยาเสพติด (  = 3.22) 
 

ตาราง 4.4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี 
(Facilities)  
 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และสถานที ่ 
(Facilities) 

ค่าเฉลีย่ 
 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. สถานท่ีของสถานีตาํรวจท่องเท่ียวสะดวกต่อการเดินทาง 2.88 0.998 ปานกลาง 
2. มีป้ายประชาสัมพนัธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อท่ีเขา้ใจง่าย 3.20 0.962 ปานกลาง 
3. สถานท่ีและบริเวณสถานีมีความสะอาดเรียบร้อย 3.24 0.844 ปานกลาง 
4. มีท่ีนัง่เพียงพอและเหมาะสมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ 3.27 0.895 ปานกลาง 
5. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวระหวา่งรอรับบริการ เช่น  
นํ้าด่ืม, หนงัสือพิมพ,์ โทรทศัน์ 

2.88 0.892 ปานกลาง 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีความพร้อมและทนัสมยั 2.85 0.871 ปานกลาง 
รวม 3.06 0.663 ปานกลาง 

 

กกกกกกก จากตารางท่ี 4.4 ระดับความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.06) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 6 ดา้น 
คือ มีท่ีนัง่เพียงพอและเหมาะสมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ (  = 3.27) สถานท่ีและบริเวณสถานี
มีความสะอาดเรียบร้อย  (  = 3.24) มีป้ายประชาสัมพนัธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อท่ีเขา้ใจง่าย  (  = 
3.20) สถานท่ีของสถานีตาํรวจท่องเท่ียวสะดวกต่อการเดินทางและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้
นกัท่องเท่ียวระหว่ างรอรับบริการ เช่น นํ้าด่ืม , หนงัสือพิมพ์ , โทรทศัน์ (  = 2.88) และอุปกรณ์ /
เคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีความพร้อมและทนัสมยั (  = 2.85) 
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ตาราง 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อ
การใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  
 
ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติต่อการ
ให้บริการของต ารวจท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลีย่ 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ดา้นการใหบ้ริการ (Service) 3.36 0.717 ปานกลาง 
ดา้นการรักษาความปลอดภยั(Security) 3.04 0.780 ปานกลาง 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) 3.06 0.663 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.629 ปานกลาง 
 

กกกกกกกจากตาราง 4.5 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลา ง (  = 3.16) เม่ือ
พิจารณารายประเด็น พบวา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 3 ประเด็น คือ  ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) (  = 
3.36) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) (  = 3.06) และ ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
(Security) (  = 3.04) 
 

3. การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่ างปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีต่อระดับ ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร  
กกกกกกกผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร โดย
ได ้แสดงผลทดสอบตามสมมุติฐาน ดงัน้ี 
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3.1 จ าแนกตามเพศ 
ตาราง  4.6 เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีย วชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามเพศชายและหญิง 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติทีม่ีต่อ ถนนข้าวสาร 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การทดสอบ t-test 

t df Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นการใหบ้ริการ (Service) ชาย 
หญิง 

3.45 
3.27 

0.672 
0.749 

2.455 398 0.015* 

ดา้นการรักษาความปลอดภยั
(Security) 

ชาย 
หญิง 

3.08 
3.01 

0.733 
0.822 

1.004 398 0.316 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และ
สถานท่ี (Facilities) 

ชาย 
หญิง 

3.13 
2.99 

0.656 
0.663 

2.142 398 0.033* 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
กกกกกกกจากตาราง 4.6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีย วชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามเพศชายและหญิง พบวา่ 
กกกกกกก ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการใหบ้ริการ
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการรักษา
ความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 



57 
 

3.2 จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
ตาราง 4.7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอายุ 
 

ที่ ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจ
ท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างกลุ่ม Df SS MS F Sig. 

1 ดา้นการใหบ้ริการ (Service) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

4.80 
200.69 

0.962 
0.509 

1.888 0.095 

2 ดา้นการรักษาความปลอดภยั(Security) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

1.290 
241.93 

0.258 
0.614 

0.420 0.835 

3 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี 
(Facilities) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

5.813 
169.58 

1.163 
0.430 

2.701 0.020* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
กกกกกกกจากตาราง 4.7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีย วชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาย ุพบวา่ 
กกกกกกก ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) สรุปไดว้า่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหบ้ริการไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) สรุปไดว้า่ อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการรักษา
ความปลอดภยัไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และส ถานท่ี (Facilities) สรุปไดว้า่ อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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3.3 จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ตาราง 4.8  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ที่ ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจ
ท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างกลุ่ม Df SS MS F Sig. 

1 ดา้นการใหบ้ริการ (Service) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

5.606 
199.90 

1.121 
0.507 

2.210 0.053 

2 ดา้นการรักษาความปลอดภยั(Security) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

11.333 
231.89 

2.267 
0.589 

3.851 0.002* 

3 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี 
(Facilities) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
394 

3.869 
171.534 

0.774 
0.435 

1.777 0.116 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

กกกกกกกจากตาราง 4.8 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีย วชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามภูมิลาํเนา พบวา่ 
กกกกกกก ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) สรุปไดว้า่ ภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหบ้ริการไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) สรุปไดว้า่ ภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการ
รักษาความปลอดภยัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) สรุปไดว้า่ ภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั นยัสาํคญัทางสถิติ  
0.05 
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3.4 จ าแนกตามจ านวนคืนทีพ่กั 
ตาราง 4.9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามกลุ่มจาํนวนคืนท่ีพกั 
 

ที่ ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจ
ท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างกลุ่ม Df SS MS F Sig. 

1 ดา้นการใหบ้ริการ (Service) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4 
395 

3.384 
202.122 

0.846 
0.512 

1.653 0.160 

2 ดา้นการรักษาความปลอดภยั(Security) ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4 
395 

14.043 
229.181 

3.511 
0.580 

6.051 0.000* 

3 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี 
(Facilities) 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4 
395 

7.711 
167.69 

1.928 
0.425 

4.541 0.001* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

กกกกกกกจากตาราง 4.9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีย วชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือจาํแนกตามกลุ่มจาํนวนคืนท่ีพกั พบวา่ 
กกกกกกกดา้นการใหบ้ริการ  (Service) สรุปไดว้า่ จาํนวนคืนท่ีพกั ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการ
ใหบ้ริการไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security) สรุปไดว้า่ จาํนวนคืนท่ีพกัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
รักษาความปลอดภยัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
กกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) สรุปไดว้า่ จาํนวนคืนท่ีพกั ท่ีแตกต่างกนั
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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4. ข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ตารางที ่4.10 ผลการประมวล  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ท่ีมีต่อการบริการของตาํรวจท่องเท่ียวใน
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
1 ควรเพิ่มจาํนวนตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสารเพิ่มมาก

ข้ึน เพื่อดูแลนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
5 27.77 

2 ตาํรวจท่องเท่ียวทาํให้รู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจ  3 16.67 
3 ตาํรวจท่องเท่ียวง่ายต่อการขอความช่วยเหลือเม่ือ

นกัท่องเท่ียวประสบปัญหา 
3 16.67 

4 ตาํรวจท่องเท่ียวควรตรวจตรา ตามถนนขา้วสารให้
มากกวา่น้ี 

6 33.33 

5 ตาํรวจท่องเท่ียวทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็น
ตวัแทนของประเทศในการดูแลความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว 

1 5.56 

รวม 18 100 
 

กกกกกกกจากตาราง 4.10 พบวา่ ผลการประมวล  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ท่ีมีต่อการบริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยเรียงลาํดบัตามความถ่ีสูงสุดไปตํ่าสุด มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ไดแ้ก่ ตาํรวจ
ท่องเท่ียวควรตรวจตรา ตามถนนขา้วสารใหม้ากกวา่น้ี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา
ไดแ้ก่ ควรเพิ่มจาํนวนตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสารเพิ่มมากข้ึน เพื่อดูแลนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77 ตาํรวจท่องเท่ียวทาํใหรู้้สึกปลอดภยัและมัน่ใจ และตาํรวจท่องเท่ียว
ง่ายต่อการขอความช่วยเหลือเม่ือนกัท่องเท่ียวประสบปัญหา  จาํนวนเท่ากนั คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และตาํรวจท่องเท่ียวทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นตวัแทนของประเทศในการดูแลความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกก การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ผูว้จิยัไดส้รุป
ผลการวจิยัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
1. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กกกกกกก1.กเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก2.กเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัในดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาท่ีพกัและ
ภูมิลาํเนา 
 
2. ขอบเขตการวจัิย 
กกกกกกก1.กขอบเขตด้านประชากร 
กกกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษขั้น
พื้นฐานได ้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 
ตวัอยา่ง  
กกกกกกก2.กตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  
 กกกกกกกกกตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้น เพศ อาย ุ ระยะเวลาท่ีพกัและภูมิลาํเนา 
กกกกกกกกกตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามการใหบ้ริการ ดา้นการรักษาความปลอดภยั และ
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสถานท่ี 
กกกกกกกขอบเขตด้านเนือ้หา เน้ือหาท่ีกาํหนดศึกษามุ่งเนน้ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
กกกกกกก1.กศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  
 - ดา้นการใหบ้ริการ 
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 -  ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
 - ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสถานท่ี 
กกกกกกก2.กเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาท่ีพกัและ
ภูมิลาํเนา 
กกกกกกกขอบเขตด้านพืน้ที่ 
กกกกกกกผูว้จิยัทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร
กรุงเทพมหานคร  
3. วธีิด าเนินการ 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือ นกัท่อง เท่ียวชาวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียว ถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน  
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

กกกกกกก ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไ ปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
ภูมิภาค มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
กกกกกกกตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจ
ท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ ริการ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวก และดา้นสถานท่ี เกณฑเ์ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท  
(Likert)  
กกกกกกกตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น  เป็นคาํถามปลายเปิด  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบ
ไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งในเชิงขอ้ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดต่าง ๆ เก่ียวกบัตาํรวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร
กรุงเทพมหานคร   
กกกกกก3.3 การด าเนินการศึกษา มีขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ  
กกกกกก ขั้นตอนท่ี  1 จดัเตรียมโครงการวจิยั โดยกาํหนดกรอบแนวคิดเพื่อวางระบบการดาํเนินการ 
ศึกษาเอกสารขอ้มูล ปัญหาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างและพฒันาแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ  
กกกกกก ขั้นตอนท่ี  2 การดาํเนินการตามโครงการวจิยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ตรวจสอบความถูกตอ้ง คดัเลือกและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
กกกกกกขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั 
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4. สรุปผลการศึกษา 
 4.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
กกกกกกกผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เม่ือจาํแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็นเพศหญิง จาํนวน 206 
คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศชาย จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาย ุ พบวา่ เป็นผูมี้อายรุะหว่ าง  21-30 ปี มากท่ีสุด จาํ นวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 อายุตํ่ากวา่ 20 ปี 
จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 อายรุะหวา่ง  41-50 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 อายรุะหวา่ง 
51-60 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และอาย ุ60 ปีข้ึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามกลุ่มภูมิลาํเนา  พบวา่ ทวปียโุรป มากท่ีสุด จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.8 รองลงมา ทวปีเอเชีย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ21.5 ทวปีอเมริกา จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.2 ทวปีออกเตรเลีย/นิวซีแลนด ์จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ทวปีแอฟริกา จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 และทวปีโอเชียเนีย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตาม จาํนวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมา 2-4 คร้ัง มากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา 
คือ เดินทางคร้ังแรก จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 เดินทางมา 5-10 คร้ัง จาํนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 และเดินทางมามากกวา่ 10 คร้ัง จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
กกกกกกกเม่ือจาํแนกตามระยะเวลาในการเขา้พกั ถนนขา้วสาร กรุงเทพมห านคร พบวา่ นกัท่องเท่ียว
พกัคา้งคืนตํ่ากวา่ 3 คืน จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ พกัคา้งคืน 4-6 คืน จาํนวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 พกัคา้งคืนมากกวา่ 15 คืน จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 พกัคา้งคืน 7-9 
คืน จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และพกัคา้งคืน 10-12 คืน จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
กกกกกกก เม่ือจาํแนกตามการรับรู้เก่ียวกบัถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติรับรู้จากอินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน/องคก์รดา้นการท่องเท่ียว มากท่ีสุด จาํนวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ รับรู้จ ากเพื่อน จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รับรู้จากวารสารดา้น
การท่องเท่ียว จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และรับรู้จากเอกสาร/แผน่พบั จาํนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 
กกกกกกกเม่ือจาํแนกตามการรับรู้วา่ประเทศไทยมีบริการตาํรวจท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรับรู้จาก อินเตอร์เน็ต  มากท่ีสุด จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมา รับรู้จาก การบอกเล่าของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รับรู้จาก
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ป้ายโฆษณา / ป้ายประกาศ  จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รับรู้จากบริษทัทัวร์ / มคัคุเทศก์ จาํนวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รับรู้จากแผน่พบั จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รับรู้จากอ่ืนๆ คือเพื่อน 
และการบอกปากต่อปาก จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และรับรู้จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  
กกกกกกก4.2 ระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาว ต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่ว
ในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นการบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน กลาง 
(  = 3.36) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 9 ดา้น คือ ขั้นตอนสะดวกไม่ยุง่ยากใน
การใชบ้ริการ  (  = 3.46) ปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวดว้ยความสุภาพเป็นมิตรต่ อนกัท่องเท่ียว  (  = 3.43) 
ใหบ้ริการน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (  = 3.41) สามารถการตอบปัญหาขอ้สงสัยของนกัท่องเท่ียวได ้  
และใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคในการบริการ  (  = 3.39) เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่องเท่ียวมี
ความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้  (  = 3.33) มีความกระตือรือร้นในการบริการ  (  = 3.32) ให้
ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียวได้  (  = 3.30) และจาํนวนตาํรวจท่องเท่ียวเพียงพอ
ต่อการบริการนกัท่องเท่ียว (  = 3.22) 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นการรักษาความปลอดภยั  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 3.04) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 9 ดา้น คือ การรักษา
ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  (  = 3.17) การรักษาความปลอดภยัจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ
พนนัและการรักษาความปลอดภยัจากการถูกรังควานจากพอ่คา้ แม่คา้หาบเร่ ขอทาน  (  = 3.10) การ
รักษาความปลอดภยัจากการถู กเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือ สินคา้และบริการต่าง (  = 3.05) การรักษา
ความปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมระหวา่งการท่องเท่ียว  (  = 3.04) การรักษาความปลอดภยัจาก
ทรัพยสิ์นสูญหาย /การลกัทรัพย์ (  = 3.02) การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงจากบริษทั
ทวัร์และไกด ์(  = 3.00) การรักษาความปลอดภยัจากการขายบริการท่ีผดิกฎหมาย (  = 2.97) และการ
รักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกใหซ้ื้อ ขาย และเสพยาเสพติด (  = 3.22) 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อกา รใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.06) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 6 ดา้น 
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คือ มีท่ีนัง่เพียงพอและเหมาะสมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ (  = 3.27) สถานท่ีและบริเวณสถานี
มีความสะอาดเรียบร้อย  (  = 3.24) มีป้ายประชาสัมพนัธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อท่ีเขา้ใจง่าย  (  = 
3.20) สถานท่ีของสถานีตาํรวจท่องเท่ียวสะดวกต่อการเดินทางและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้
นกัท่องเท่ียวระหวา่งรอรับบริการ เช่น นํ้าด่ืม , หนงัสือพิมพ์ , โทรทศัน์ (  = 2.88) และอุปกรณ์ /
เคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีความพร้อมและทนัสมยั (  = 2.85) 
กกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐาน 
กกกกกกก4.3 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีต่อระดับ ความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก ผลการเปรียบเทียบระดบั ความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  เม่ือจาํแนกตามเพศ ชายและหญิง พบวา่ 
กกกกกกกกกกก ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) มีค่า Sig. = 0.015 สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชา ติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการใหบ้ริการแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) มีค่า Sig. = 0.316 สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนั
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริ การตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรักษาความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) มีค่า Sig. = 0.033 สรุปไดว้า่ เพศท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อก ารใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี แตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกก ผลการเปรียบเทียบระดบั ความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบวา่ 
กกกกกกกกกกก ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) มีค่า Sig. = 0.095 สรุปไดว้า่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) มีค่า Sig. = 0.835 สรุปไดว้า่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรักษาความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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กกกกกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) มีค่า Sig. = 0.020 สรุปไดว้า่ อายุ ท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี แตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกก ผลการเปรียบเทียบระดบั ความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  เม่ือจาํแนกตามภูมิลาํเนา พบวา่ 
กกกกกกกกกกกดา้นการใหบ้ริการ  (Service) มีค่า Sig. = 0.053 สรุปไดว้า่ ภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) มีค่า Sig. = 0.002 สรุปไดว้า่ ภูมิลาํเนา ท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรักษาความปลอดภยัแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) มีค่า Sig. = 0.116 สรุปไดว้า่ 
ภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่ างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจ
ท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกก ผลการเปรียบเทียบระดบั ความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริก ารของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  เม่ือจาํแนกตามกลุ่มจาํนวนคืนท่ีพกั พบวา่ 
กกกกกกกกกกกดา้นการใหบ้ริการ (Service) มีค่า Sig. = 0.160 สรุปไดว้า่ จาํนวนคืนท่ีพกั ท่ีแตกต่างกนั
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ีย วในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) มีค่า Sig. = 0.00 สรุปไดว้า่ จาํนวนคืนท่ีพกั ท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการตาํรวจท่องเท่ียว ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรักษาความปลอดภยัแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) มีค่า Sig. = 0.001 สรุปไดว้า่ 
จาํนวนคืนท่ีพกัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริกา รตาํรวจ
ท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี แตกต่างกนั  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5. อภิปรายผล 
กกกกกกกการศึกษาความพึงพอใจ ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว
ในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
กกกกกกก5.1 ระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาว ต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่ว
ในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นการบริการ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
ขั้นตอนสะดวกไม่ยุง่ยากในการใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียม ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  จิตตินนัท ์ เดชะคุปต ์
(2544: 27) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือ ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาพ และระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความ
ตอ้งการ ความเอาใจใส่ของอ งคก์าร และคาํนึงถึงคุณภาพของการนาํเสนอบริการเป็นส่วนสาํคญัยิง่ใน
การท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ นอกจากนั้นเร่ืองการเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความ
ตอ้งการยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบริการ และยงัสอดคลอ้งกบักระบวนการบริการ ซ่ึงจิต
ตินนัท ์เดชะคุปต์  ยงักล่าววา่ วธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาํคญัในการสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการส่งผลใหก้ารปฏิบติังานบริการ
แก่ลูกคา้มีความคล่องตวัและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ และยงั
สอดคลอ้งกบัปรัชญา เวสารัชช์ (2540: 24) กล่าววา่ การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ เป็นการ
ใหบ้ริการอยา่งกระตือรือร้นเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ นอกจากจะทาํงานอยา่งรวดเร็ว ตอ้งมีความ
ระมดัระวงั รอบรู้งานเป็นอยา่งดี และตอ้งทาํงานดว้ยสมาธิ จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้ั บ
ผูรั้บบริการได ้และยงัสอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2550: 106) กล่าววา่ คุณภาพการบริการ 
(Service quality) หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จน
ทาํใหลู้กคา้เกิดความพอใจและความจงรักภกัดี  ในการวดัคุณภาพของการใหบ้ริการ ลูก คา้จะวดัจาก
ความรวดเร็ว (Responsiveness) ซ่ึงความรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดยใหบ้ริการอยา่ง
รวดเร็ว ไม่ใหร้อคิวนานรวมทั้งตอ้งมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้นรับใหค้วามช่วยเหลือ 
สอบถามถึงการมาใชบ้ริการอยา่งไม่ละเลย ความรวดเร็วตอ้งมาจา กพนกังานและกระบวนการในการ
ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นการรักษาความปลอดภยั ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดา้น การรักษาความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ปฏิบติังาน (กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว: 2549: เวบ็ไซต)์ กล่าววา่ นโยบายการปฏิบติังาน เพื่อใหก้าร
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ปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวของตาํรวจท่องเท่ียวบงัเกิดผลและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี 7 ดา้น ซ่ึง 1 ใน 7 ดา้นคือ ดา้นความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของนกั ท่องเท่ียว โดยการจดัระบบรักษาความปลอดภยั โดยเฉพาะสายตรวจออก
ปฏิบติัหนา้ท่ีในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีสาํคญั โดยเนน้การปรากฏกายของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และยงัสร้าง
ความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมัน่ในใจการมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 
โดยใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตั้งแต่นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาทางด่านตรวจคนเขา้เมือง เช่น แผน่พบั
ขอ้มูล โปสเตอร์ โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว รวมทั้งการแจง้เตือนและการระมดัระวงัอนัตรายท่ีอ าจจะเกิดข้ึนให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บทราบขอ้มูลและสามารถป้องกนัตนเองไดใ้นเบ้ืองตน้ 
กกกกกกก ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้น ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี  ระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดา้นการมีท่ีนัง่เพียงพอ เหมาะสมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียมาก ท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชญา เวสารัชช์ (2540: 24) กล่าววา่ การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง โดยผูใ้หบ้ริการตอ้ง
คาํนึงถึงจาํนวนคนท่ีเหมาะสมและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ เพื่อไม่ใหเ้กิดการรอ
คอยในการใหบ้ริการนานเกินไปจะทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึ งพอใจได ้และยงัสอดคลอ้งกบั 
ศูนยว์ชิาการงานคดี (ม.ป.ป.: เวบ็ไซต์) กล่าววา่ การจดับรรยากาศ สถานท่ีทาํงาน ใหส้ะอาด เรียบร้อย 
บรรยากาศร่มเยน็ สถานท่ีพกัผอ่น หรือท่ีนัง่รออยา่งเพียงพอ ในขณะท่ีผูรั้บบริการรอการใหบ้ริการอยู่
นัน่ ถือเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัในการมีหวัใจบริการ  
กกกกกกก5.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีต่อ ระดบัความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่วในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก ผลการเปรียบเทียบระดบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริก ารของ
ตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อาย ุภูมิลาํเนา และ
ระยะเวลาพกัคา้งคืน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการ
ของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคั ญทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
กกกกกกก เพศ นกัท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ดา้นการใหบ้ริการ  (Service) และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดว ก และสถานท่ี (Facilities)  มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว้บุคคลยอ่มมีความแตกต่าง
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กนั ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความตอ้งการและยงัสอดคลอ้งกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2548, หนา้ 91) ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองเพศ คือ โดยทัว่ไปนกัท่องเท่ียวจะมี
พฤติกรรมการเดินทางท่ีแตกต่างกนั โดยเพศชายเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทางมากกวา่เพศหญิง เน่ืองจาก
สามารถเดินทางไดต้ามลาํพงัและเป็นกลุ่ม มกัจะกระจายตวัไปไดแ้ทบทุกแหล่งท่องเท่ียว และสามารถ
ทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายมากกวา่ ใ นขณะท่ีนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีความคล่องตวันอ้ยกวา่ มกัเดินทาง
มากบัเพื่อนหรือบริษทันาํเท่ียว โดยจะพิถีพิถนัในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวเป็นพิเศษ มกัเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยั เดินทางไดส้ะดวก    
กกกกกกก อายุ  นกัท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ ท่ีมีอายุ ต่างกนั มีระดั บความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities)  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของบุคคลย่ อมเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ีมีอยูโ่ดยส่วนหน่ึงมา
จากปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีสะสมตามประสบการณ์ท่ีมากข้ึนและกลุ่มอา้งอิงทางสังคม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ , 2540. หนา้ 130) นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั (Kotler and Armstong, 2004, หนา้ 179 อา้งอิง
ใน ปณิศา ลญัชานนท์ , 2548, หนา้ 113) ท่ีกล่าวไวว้า่ บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการใน
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยั โดยท่ีในแต่
ละวยัจะแบ่งเป็นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั (บุญเลิศ พงษม์งคลสาม , 2546, หนา้ 71) 
ท่ีวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายหุรือวยัท่ีแตกต่างกนั ก็ยอ่มจะมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ตลาด
จึงตอ้งจดัเสนอสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มอายขุองผูบ้ริโภค และยงัสอด คลอ้งกบั (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ , 2538 , หนา้ 43) ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองอาย ุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
กกกกกกก ภูมิลาํเนา  นกัท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ ท่ีมี ภูมิลาํเนา ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่า งชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองมาจาก คนแต่ละ ภูมิลาํเนา มีวฒันธรรมรูปแบบการศึกษา การดาํรงชีวติไม่
เหมือนกนั จึงทาํใหก้ารมาเท่ียวชมของนกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจ ความประทบัใจในแต่ละดา้น
ต่างกนัออกไป(กลัยาณี ทองงาม: 2553)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฒันา เพช็รวงศ ์ (2543: 19) ไดใ้หค้วามหมาย
วา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก หรือทศันคติ ทางดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะ เกิดข้ึนก็



70 
 

ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้ องการใหแ้ก่บุคคลนั้นได ้แต่ทั้ งน้ีความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคล ยอ่มมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นคุณค่าทางศิลปกรรม ดา้นการบริหารจดัการดา้นบุคลากรผู ้ ใหบ้ริก าร นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิลาํเนา ต่างกนัจะมีความพึงพอใจแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีะศกัด์ิ  คณะบูรณ์  
(2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อสภาพภูมิทศัน์และส่ิง
อาํนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่าง
ของภูมิลาํเนา มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศัน์และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั 
กกกกกกกจาํนวนคืนท่ีพกั  นกัท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ ท่ีพกัระยะเวลา ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวใน ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เม่ือ
พิจารณารายดา้น  พบวา่ ดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และ
สถานท่ี (Facilities) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั กฤษณีย ์
สิทธิพงศว์รกุล  (2554 : บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการในดา้นหอ้งพกัของโรงแรม พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีมี เพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีใช้
บริการแตกต่างกนั จะมีระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในดา้นหอ้งพกัของโรงแรมท่ีแตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม นกัท่องเท่ียวชาวไทยช้ีแจงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็น อนัจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการ การใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียว 
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ให้ดียิง่ข้ึน เพื่อสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และนาํมาซ่ึง
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว ดงัสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
กกกกกกก1. ดา้นการบริการ (Service) จากผลสาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมีขอ้เสนอแนะให้ ตาํรวจท่องเท่ียว เพิ่มความ สามารถ ในการ ใหบ้ริการ หรือ
ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ยภาษาต่างประเทศได ้
กกกกกกก 2. ดา้นการรักษาความปลอดภยั  (Security) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง  แต่ยงัมีขอ้เสนอแนะในเร่ือง  การลงพื้นท่ีตรวจตราความเรียบร้อย ในถนนขา้วสารยงัมี
ไม่มากนกั ควรมีการผลดั เปล่ียนหมุนเวยีน ตาํรวจท่องเท่ียว ในกา รลงพื้นท่ีตรวจตราความเรียบร้อยจะ
สร้างความรู้สึกปลอดภยัจากนกัท่องเท่ียวได ้
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กกกกกกก3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี (Facilities) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง และมีขอ้เสนอแนะใหค้วรเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานีตาํรวจ และป้าย
บอกทางเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีประสบปัญหาสามารถติดต่อกบัตาํรวจท่องเท่ียวไดง่้าย 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
กกกกกกก 1. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ตาํรวจ
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อความหลากหลายของผลงานวจิยั โดยสามาร ถนาํผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
กกกกกกก 2. ควรมีการศึกษาเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของตาํรวจท่องเท่ียว 
ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว เพื่อความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่างชาติต่อการให้บริการของต ารวจท่องเทีย่ว  

ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อ
การใหบ้ริการของต ารวจท่องเท่ียว ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าขอ้มูลไปใช้ ในการ
วจิยัการท่องเท่ียว  ค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจะใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยผลท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการศึกษา และเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ผูว้จิ ัยขอขอบพระคุณ ท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบสอบถาม อนัจะ เป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริงหรือตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1. เพศ  
             ชาย     หญิง 
2. อาย ุ 

  ต ่ากวา่ 20 ปี     21 - 30 ปี             31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี      51 – 60 ปี                 60 ปีข้ึนไป 

3. ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูใ่นทวปีใด 
    ทวปีอเมริกา      ทวปียโุรป 
    ทวปีโอเชียเนีย      ทวปีเอเชีย 
    ทวปีออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์    ทวปีแอฟริกา 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

 
 
 
 



ตอนที ่2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร 
กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   ตรงตามความเป็นจริงหรือตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน 
 
4. ท่านมาเท่ียวถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีเท่าไร 

    คร้ังแรก      คร้ังท่ี 2 – 4     คร้ังท่ี 5 - 10     มากกวา่ 10 คร้ัง 
5. ระยะเวลาในการพกั ในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
  ต ่ากวา่ 3 คืน   4-6 คืน   7-9 คืน 
  10-12 คืน   มากกวา่ 15 คืน 
6. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1
ขอ้) 

   วารสารดา้นการท่องเทียว      เอกสาร แผน่พบั 
    อินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน/องคก์รดา้นการท่องเท่ียว 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................ 

 
7. การรับรู้วา่ประเทศไทยมีต ารวจท่องเท่ียวใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  อินเตอร์เน็ต      บริษทัทวัร์ / มคัคุเทศก์ 
  แผน่พบั /ใบปลิว     ป้ายโฆษณา / ป้ายประกาศ 
  จากการบอกเล่าของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ  จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่3 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใหบ้ริการของต ารวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร 
กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   ตรงตามความเป็นจริงหรือตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ระดับความรู้สึกทีแ่สดงความพึงพอใจ 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านการให้บริการ 
1 ขั้นตอนสะดวกไม่ยุง่ยากในการใชบ้ริการ      
2 ใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคในการบริการ      
3 ใหบ้ริการน่าเช่ือถือและไวว้างใจ      
4 จ านวนต ารวจท่องเท่ียวเพียงพอต่อการบริการนกัท่องเท่ียว      
5 เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่องเท่ียวมีความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ

ได ้
     

6 มีความกระตือรือร้นในการบริการ      
7 สามารถการตอบปัญหาขอ้สงสัยของนกัท่องเท่ียวได ้      
8 ปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวดว้ยความสุภาพเป็นมิตรต่อ

นกัท่องเท่ียว 
     

9 ใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียวได ้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ระดับความรู้สึกทีแ่สดงความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านการรักษาความปลอดภัย 
1 การรักษาความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ      
2 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมระหวา่งการ

ท่องเท่ียว 
     

3 การรักษาความปลอดภยัจากทรัพยสิ์นสูญหาย / การลกัทรัพย ์      
4 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือ

สินคา้และบริการต่างๆ 
     

5 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกใหซ้ื้อ ขาย และเสพยา
เสพติด 

     

6 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงจากบริษทัทวัร์
และไกด ์

     

7 การรักษาความปลอดภยัจากการขายบริการท่ีผดิกฎหมาย      
8 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ

พนนั 
     

9 การรักษาความปลอดภยัจากการถูกรังควานจากพอ่คา้ แม่คา้หาบ
เร่ ขอทาน 

     

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และสถานที่      
1 สถานท่ีของสถานีต ารวจท่องเท่ียวสะดวกต่อการเดินทาง      
2 มีป้ายประชาสัมพนัธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อท่ีเขา้ใจง่าย      
3 สถานท่ีและบริเวณสถานีมีความสะอาดเรียบร้อย      
4 มีท่ีนัง่เพียงพอและเหมาะสมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ      
5 มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวระหวา่งรอรับบริการ 

เช่น น ้าด่ืม, หนงัสือพิมพ,์ โทรทศัน์ 
     

6 อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีความพร้อมและทนัสมยั      

 
 



ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ท่ีมีต่อการบริการของต ารวจท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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Tourist Survey Questionnaire  
Satisfaction of Foreign Tourists with the service of Tourist Police in  Khao San Road 

Part 1 Personal Data 
Instruction: Please in the  representing appropriate responses for the following items. 
 

1. Gender 
             Male     Female 
2. Age 

  Below 20 yrs.   21 – 30 yrs.      31 – 40 yrs. 
  41 – 50 yrs.    51 – 60 yrs.                 60 yrs. and above 

3. Area of residence 
    The continent of Americas       The continent of  Europe 
    The continent of Oceania      The continent of Asia 
    The continent of Australia/New Zealand     The continent of Africa 
    Other (Please indicate)................................................................. 

4. How many times have you been in Khao San Road? 
    This is my first time    2 – 4 times          5 – 10 time           10 times or more 

5. How many nights will you stay in Khao San Road? 
  Below 3 nights  4-6 nights   7-9 nights 
  10-12 nights   Over 15 nights 
6. From what type of media did you learn about Khao San Road? (You can answer more than one choice) 

 Tourism magazines       leaflets and brochures 
  Internet Tourism sectors and organizations  Others (please indicate).................................... 

7. From what type of media did you learn about tourist police in Khao San Road? (You can answer more than one 
choice) 
  Internet      Tour operator / Guide 
  Leaflets and brochures    Advertising / Poster 
  From friends /other tourist    From government agencies 
  Other (Please indicate).................................................................................. 
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Part 3 Satisfaction of Foreign Tourists with the service of Tourist Police in Khao San Road. 
Instruction: Please rate your ‘Satisfaction’ for the following satisfaction factors when you visit Khao San Road 
by marking √ in the blank which you most agree with. 
 

satisfaction factors Level of satisfaction 

Highest 
5 

High 
4 

Fair 
3 

Low 
2 

Lowest 
1 

Service 
1 The tourist police can be providing fast service.      
2 The tourist police is impartial.      
3 The tourist police can create an atmosphere of trust.      
4 The tourist police is enough to serve tourists.      
5 The tourist police can communicate English languages.      
6 The tourist police is eager to serve.      
7 The tourist police is able to answer questions of tourists.      
8 The tourist police is friendly and polite.      
9 The tourist police can solve the problem for tourist.      

Security 
1 The tourist police can secure the tourist from accident.      
2 The tourist police can secure the tourist from robbery during 

travel. 
     

3 The tourist police can secure the tourist from thievery.      
4 The tourist police can secure the tourist from taking 

advantage in purchasing of goods and service. 
     

5 The tourist police can secure the tourist from drug scams.      
6 The tourist police can secure the tourist from travel agent 

scams. 
     

7 The tourist police can secure the tourist from commercial 
sex. 
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satisfaction factors Level of satisfaction 

Highest 
5 

High 
4 

Fair 
3 

Low 
2 

Lowest 
1 

8 The tourist police can secure the tourist from being tricked 
into gambling criminals. 

     

9 The tourist police can secure the tourist from the 
harassment of pedlar and beggar. 

     

Facilities 
1 The tourist police station is easy to find.      
2 The tourist police station has a public relation board is easy 

to understand. 
     

3 The tourist police station is clean and neat.      
4 There are enough seats to serve the tourist in the tourist 

police station. 
     

5 The tourist’s facilities in tourist police station are suitable 
such as drinking water, newspaper and television. 

     

6 The tourist police station has modern equipment ready.      

 
Part 4 Other suggestions / recommendations 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 


	ปก
	บทคัดย่อภาษาไทย 
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้วิจัย

