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บทคัดย่ อ
กกกกกกก การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
วิจยั เพื่อ 1)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร 2)เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อการให้บริ การของตารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยในด้านเพศ อายุ
ระยะเวลาที่พกั และภูมิลาเนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 400 คน โดยเลือก นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ที่
เดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร และเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จาก
ข้อมูลที่ รวบรวมได้นามาวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมานประกอบด้วยการทดสอบทีและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
กกกกกกกผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ต่อการให้บริ การของ
ตารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า อยูใ่ นระดับ ปานกลาง 3 ประเด็น คือ ด้านการให้บริ การ (Service) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ,
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) และ ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
การเปรี ยบเทียบ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของตารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ภูมิลาเนา จานวนคืนที่พกั พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ

ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตารวจท่องเที่ยว
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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

กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิง่ จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ สุ จาริ นพงค์
ผูท้ รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการการวิจยั ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิง่ จนงานวิจยั สาเ ร็ จสมบูรณ์ได้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
กกกกกก ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ ตารวจท่องเที่ยว ห้างร้าน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างยิง่
ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
กกกกกกคุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากการวิจยั ฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผมู ้ ีพระคุณทุกๆ ท่าน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

กกกกกกก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสู ง

มีบทบาทความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นแหล่งรายได้ที่สาํ คัญนํามาซึ่ งเงินตราต่างประเทศ
การสร้างงาน และการกระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาค ซึ่งในปี 2554 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่า งประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 19.84% คือ 19 ล้านคน สร้างรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยประมาณ 700,000 ล้าน
บาท (ปิ ยะมาน เตชะไพบูลย์: 2554: เว็บไซต์) นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ น
ตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ วกว่าภาคผลิตและบริ การอื่นๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
การแข่งขันรุ นแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปั จจัยลบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: 2554: เว็บไซต์)
กกกกกกกองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้พยากรณ์ว่ าเมื่อถึงปี
พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

เป็ น

จุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผนู ้ ิยมเดินทางเข้ามาเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น 1 ใน 3
ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค

ภาพ 1.1 ประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2020
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: 2554: เว็บไซต์
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กกกกกกก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประเมินสถานการณ์ที่เป็ น ตัวแปรทั้งด้านลบและบวกต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2554 - 2555 ภายหลังประสบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น พิบตั ิภยั ธรรมชาติ ภาวการณ์ทางการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านขั้ว
เศรษฐกิจโลกจากซี กตะวันตกสู่ กลุ่มประเทศเศรษฐกิ จใหม่ในเอเชีย (รัสเซีย อินเดีย จีน อินโดนีเซีย หรื อ
RICHI) ซึ่ งเป็ นประเทศคู่คา้ ที่อยูใ่ กล้ การเร่ งตัวเข้าสู่ ระบบภูมิภาควิวฒั น์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community- AEC) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่ องมือและเทคโนโลยีในโลก
ดิจิตอลที่สามารถใช้ป ระโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภค

การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงปรับแนวคิดสู่ การตลาดสมัยใหม่ที่มีผบู ้ ริ โภค คือ นักท่องเที่ยวเป็ นศูนย์กลาง
ค้นหาความปรารถนาที่อยูใ่ นใจนักท่องเที่ยว แปรสู่ การสร้างสรรค์สินค้าและบริ การทางการท่องเที่ย วให้
โดนใจ และมีคุณค่าตรงกับที่นกั ท่องเที่ยวต้องการ
กกกกกกกสําหรับยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว ปี 2555 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสมดุลในมิติมูลค่าที่
ประเทศไทยได้รับกับคุ ณค่าที่ส่งมอบเป็ นการตอบแทน เพื่อคืนกลับให้กบั นักท่องเที่ยว โดยจะดําเนินงาน
ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
กกกกกกก1. ตอกยํ้าภาพลักษณ์ “ทรงคุณค่า”
กกกกกกก2. ต่อยอดความทันสมัยด้านการตลาดและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิตอล
กกกกกกก3. สานต่อแนวคิดเพิ่มมูลค่าและคุณค่าจากนวัตกรรม
กกกกกกก4. ให้ความสําคัญกับความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของภาคีทุกภาคส่ วน
กกกกกกก การขยายตัวของการ

ท่องเที่ยวและจํา นวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

จึงส่ งผลให้

กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ ติดอันดับสู งกว่าสถานที่ท่องเ ที่ยวแหล่ง
อื่นๆ ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นแหล่งที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมามากที่สุดที่หนึ่ง คือ
ถนนข้าวสาร เป็ นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งเป็ นแหล่งที่
พักที่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มมากยิง่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ถนนข้าวสารยังเป็ นย่านการค้าทั้งกลางวันและกลางคืน
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ที่มีสินค้ามากมาย เช่น ร้านขายอาหาร ตั้งแต่อาหารฝรั่งเศส อาหารอินเดีย อาหารอิตาลีและอาหารไทยยอด
นิย มอย่างผัดไทย และปอเปี๊ ยะ รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึก การนวดแผนไทย ฯ ซึ่ งนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จะต้องเข้ามาเที่ยวที่ถนนข้าวสาร ทําให้ถนน
ข้าวสารกลายเป็ นแหล่งชุมนุมสังสรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก

และ ใน

ขณะเดียวกันปั ญหาอาชญากรรม และการเอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งปั ญหาความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ

เหล่านั้น เป็ นอุปสรรคสํา คัญต่อการส่ งเสริ มและการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเป็ นอย่างยิง่
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่ได้จดั ตั้งขึ้น
เพื่อปฏิบตั ิภารกิจเกี่ยวกับการรักษา ความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศและอํา นวยความสะดวกให้กบั
นักท่องเที่ยวทัว่ ราชอาณาจักร ซึ่ งหน่วยงาน ตํารวจท่องเที่ยวเป็ นหน่วยงานที่สาํ คัญในการสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขอ งประเทศอีกด้วย เพราะความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศถือ
เป็ นภาพลักษณ์ที่ดีในการส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
มัน่ คงภายในประเทศ ทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู ้สึกปลอดภัย ถ้าบทบาทการปฏิบตั ิหน้าที่ของตํา รวจ
ท่องเที่ยวเป็ น ไปด้วยดีและมีประสิ ทธิภาพ ปัญหาอาชญากรรม กลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ในการ
เอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที่ยวก็จะลดน้อยลงส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวมีความรู ้สึกมัน่ ใจต่อสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการเข้ามาท่องเที่ยว แต่ในขณะเ ดียวกันหากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตํา รวจท่องเที่ยวเ ป็ นไป
ในทางตรงกันข้าม ย่อมเป็ นสาเหตุ หนึ่งซึ่งทํา ให้รายได้จากธุ รกิจท่องเที่ยวและจํา นวนนักท่องเที่ยวลดลง
(นันท์นภัส อรรถาผล: 2552)
จากปั ญหาดังกล่าวในข้างต้น จึงทํา ให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ว่านักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในการในการให้บริ การของตํา รวจท่องเที่ยว ในด้านใดบ้าง ทั้งนี้เพื่ อนํา ไปสู่ การพัฒนาศักยภาพ
และบทบาทในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตํารวจท่องเที่ยวในเขตถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานครต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกก1.กเพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํา รวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก2.กเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํา รวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัย ในด้านเพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และ
ภูมิลาํ เนา
สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกปัจจัยด้านเพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
คาถามของการวิจัย
กกกกกกก1.กความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว ถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร คืออะไร
กกกกกกก2.กนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี เพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริ การของตํา รวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันหรื อไม่
ประโยชน์ ของงานวิจัย
กกกกกกก1.กผลการวิจยั ทําให้ได้ภาพรวมของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้
บริ การตํารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก2.กผลการวิจยั เป็ นแนวทางให้กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกก1.กขอบเขตด้ านประชากร
กกกกกกกกกประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานได้ ที่เดินทางท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2555
จํานวน 19,098,323 คน เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง จากการสุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
กกกกกกก2.กตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกกตัวแปรอิสระ
กกกกกกกกกปัจจัยส่ วนบุคคล ในด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และภูมิลาํ เนา
กกกกกกกกกตัวแปรตาม
กกกกกกกกกความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว ถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
1.
2.
3.
4.

เพศ
อายุ
ภูมิลาํ เนา
ระยะเวลาที่พกั

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่ างชาติ
ต่ อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ ว
ถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
ด้านการให้บริ การ
ด้านการรักษาความปลอดภัย
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
และสถานที่
ภาพ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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กกกกกกกขอบเขตด้ านเนือ้ หา เนื้อหาที่กาํ หนดศึกษามุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
กกกกกกก1.กศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว
ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร (นํากรอบแนวคิดมาจากผลงานวิจยั ของ นันท์นภัส อรรถาผล: 2552: 8)
- ด้านการให้บริ การ
ด้านการรักษาความปลอดภัย
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกและสถานที่
กกกกกกก2.กเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ในด้านเพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และ
ภูมิลาํ เนา
กกกกกกกขอบเขตด้ านพืน้ ที่
กกกกกกกผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกขอบเขตระยะเวลา
กกกกกกก การศึกษาในครั้งนี้กาํ หนดระยะเวลา ศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2555 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน
นิยามศัพท์เฉพาะ
กกกกกกก ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ีต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ ว หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกประทับใจ และไม่ประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากการรับบริ การจากตํารว จ
ท่องเที่ยว ณ จุดบริ การนักท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร มีดงั นี้
กกกกกกก- ด้านการให้บริ การ หมายถึง การให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง
ในสถานีและนอกสถานี ประกอบไปด้วย ด้านการให้บริ การ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้าน
สถานที่ในการให้บริ การ
กกกกกกก- ด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การปราศจากภัยจากความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งใน
ที่น้ ีหมายถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกและสถานที่ หมายถึง สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในสถานี
ตํารวจเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กกกกกกก นักท่องเทีย่ วต่ างชาติ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ที่สามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ที่เดิ นทางมาท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เพื่อวัตถุ ประสงค์
ต่างๆ ที่ไม่ใช่การทํางานประจํา การหารายได้ หรื อการเรี ยนหนังสื อ โดยจะต้องมีการพักค้างคืน ณ ที่
นั้นอย่างน้อยหนึ่งคืน
กกกกกกก ตารวจท่องเทีย่ ว หมายถึง เจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่มีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือ อํานวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประจํา ถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาดังนี้
กกกกกกก1.กแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กกกกกกก2.กแนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ
กกกกกกก3.กแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
กกกกกกก4.กแนวคิดเกี่ยวกับตํารวจท่องเที่ยว
กกกกกกก5.กข้อมูลทัว่ ไปของถนนข้าวสาร
กกกกกกก6.กงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
กกกกกกกความหมายของความพึงพอใจ
กกกกกกก Kotler (1997: 40) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดงั นี้ ความพึงพอใจคือ ระดับ
ความรู ้สึกของบุคคลที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้คุณค่าที่ได้รั บจากสิ นค้าหรื อบริ การกับ
ความคาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนที่จะใช้ หรื อได้รับสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ
กกกกกกก กุณฑลี รื่ นรมย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา อุณหนันท์ (2547: 98-99) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดงั นี้ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่แต่ละบุคคล แสดงออกถึง
ความยินดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งคุณค่าหรื อประโยชน์ที่ได้รับนั้นเท่ากับ หรื อ
สู งกว่าระดับความคาดหวังของคน ๆ นั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผลจากการใช้สินค้าหรื อการได้รับ
บริ การนั้น ตํ่ากว่าค่าความคาดหวัง บุคคลนั้นย่อมจะเกิดความไม่พอใจ
กกกกกกกความคาดหวังของลูกค้าคนนั้นเกิดจากหลาย ๆ องค์ประกอบ อันได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต
คําบอกเล่าของเพื่อนฝูงและญาติมิตร แหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรื อแม้แต่พนั ธสัญญาขององค์กรที่ได้ให้ไว้กบั
ลูกค้า บางองค์กรได้สร้างความคาดหวังแก่ลูกค้าในระดับสู ง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความผิดหวั งแก่ลูกค้า
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ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรกําหนดความคาดหวังไว้ต่าํ ก็ยอ่ มไม่สามารถชักนําลูกค้าให้เกิดความสนใจ
และมาซื้ อสิ นค้าได้
กกกกกกกอดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546: 83) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
ความพึงพอใจหมายถึง การตัดสิ นใจโดยที่มีความชอบทัศน คติเกิดขึ้น ตามปฏิกิริยาในการซื้ อสิ นค้า
หรื อมีการก่อปฏิกิริยาตอบต่อสิ นค้าเพื่อผูบ้ ริ โภค งานวิจยั ส่ วนมากอิงอยูก่ บั ทฤษฎีที่วา่ ความมัน่ ใจ
ความไม่มนั่ ใจในมาตรฐานของสิ นค้าที่เกิดก่อนขั้นตอนการบริ โภค ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดเกี่ยวกับความพึง
พอใจที่สาํ คัญยิง่ ทั้งนี้หมายค วามว่าลูกค้ามีมาตรฐานบริ การบางอย่างในใจก่อนที่จะทําการบริ โภค
(ความคาดหมายของผูบ้ ริ โภค) มีการสังเกตการปฏิบตั ิการ และทําการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานจากนั้น
จึงได้สร้างการตัดสิ นใจด้วยความพึงพอใจจากการเปรี ยบเทียบดังกล่าว ถ้าคุณภาพการบริ การตํ่ากว่า
ความคาดหมาย ผลของการตั ดสิ นใจจะเป็ น การไม่ยนื ยันแต่ผลออกมาเป็ นแง่ลบ
(Negative
Disconfirmation) ถ้ากรณี ที่คุณภาพของการบริ การดีกว่าที่คาดหมายไว้ ผลของการตัดสิ นใจจะเป็ นแบบ
ไม่มีการยืนยันแต่ผลออกมาเป็ นทางบวก (Positive Disconfirmation) และสามารถที่จะมีการยืนยันอย่าง
ง่าย ๆ ชัดเจน (Simple Confirmation) ได้ถา้ ผลออกมาตรงตามความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มี
การยืนยันแต่ผลออกมาในทางบวกเป็ นอย่างมากมาประกอบกันเป็ นความพึงพอใจของลูกค้าที่เกิดขึ้น
ถ้าเป็ นเช่นนี้ ลูกค้าก็จะยินดีและพอใจที่จะกลับมาใช้บริ การในอนาคตมากกว่า
กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546: 141) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ
(customer satisfaction) หมายถึง อารมณ์แห่งความสุ ขและความรู ้สึกคุม้ ค่าที่ได้ใช้บริ การ และความรู ้สึก
นั้นนํามาซึ่ งความต้องการในการใช้บริ การซํ้า จนในที่สุดเกิดความติดใจต้องการใช้บริ การกับธุ รกิจนั้น
ให้นา นเท่านานตราบเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่ หรื ออีกนัยหนึ่งคือความจงรักภักดี
(customer
loyalty) ได้เกิดขึ้นแล้ว
กกกกกกกเอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 169 -170) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ว่า “ความพึงพอใจเป็ นระดับของความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง ” โดยมีลกั ษณะความพึงพอใจของการบริ การ เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของ
บุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งในสถานการณ์อนั ใด
อันหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
กกกกกกกเอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 169 -170) กล่าวว่าความพึงพอในใน
การบริ การ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการ
ประเมินคุณภาพของการบริ การจากการรับรู ้สิ่งที่ได้รับจากการบริ การเปรี ยบเทียบกับควา มคาดหวังใน
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การบริ การนั้น โดยที่ยงั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ตามความเกี่ยวเนื่องของบุคคลในการบริ การนั้น
ได้แก่ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (customer satisfaction) และ ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ (Job
satisfaction) ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวถึงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หรื อลูกค้า มีการแบ่งความหมาย
ออกเป็ น 2 นัย คือ
กกกกกกก 1.กการยึดสถานการณ์การซื้ อเป็ นหลัก หมายถึง ความพึงพอใจที่เป็ นผลที่เกิดจากการ
ประเมินสิ่ งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้ อสถานการณ์หนึ่ง
กกกกกกก2.กการยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าเป็ นหลัก หมายถึง ความพึงพอใจที่เป็ นผล
ที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การในระยะเวลาหนึ่ง
กกกกกกกจากความหมายดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกในทางบวก
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อต่อการใช้บ ริ การ การบริ โภคสิ นค้าต่างๆ ซึ่ งสิ่ งที่ได้กลับมาเท่ากับหรื อมากกว่า
ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
กกกกกกกลักษณะและองค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการลูกค้ า
กกกกกกกเอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 173 - 175) ได้กล่าวว่าลั กษณะของ
ความพึงพอใจในการบริ การสามารถอธิ บายได้หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ 3 ข้อ ดังนี้
กกกกกกก1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ ง
หนึ่งสิ่ งใดในการรับบริ การ บุคคลจะรับรู ้รูปแบบของการบริ การและคุณภาพของการบริ การโดยใช้
ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรื อจากการอ้างอิงใด ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั เช่น คําบอกเล่าของ
กลุ่มเพื่อน โฆษณา เป็ นต้น ในการประเมินสิ่ งที่ได้รับจากการบริ การ หากการบริ การเป็ นไปตามความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การนั้น
กกกกกกก2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งใน
สถานการณ์หนึ่ง ในการใช้บริ การบุคคลย่อมมีขอ้ มูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
(reference) เช่น
ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ คําบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ข้อมูลที่ได้จากธุ รกิจบริ การแบบ
เดียวกัน เป็ นต้น เกิดเป็ นความคาดหวังต่อสิ่ งที่ควรจะได้รับจากการบริ การ
(expectation) ซึ่งจะมี
อิทธิ พลแก่ผรู ้ ับบริ การในการที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินสิ่ งที่ได้รับจริ งในกระบวนการบริ การ
(performance) หากการบริ การเป็ นไปตามที่คาดหวังย่อมเกิดการยืนยันความถู กต้อง (confirmation) ต่อ
การบริ การและเกิดเป็ นความพึงพอใจในการรับบริ การ แต่หากไม่ได้รับการบริ การที่เป็ นไปตามความ
คาดหมายก็จะเกิดเป็ นการยืนยันความไม่ถูกต้อง (disconfirmation) และเกิดเป็ นความไม่พึงพอใจได้

11

กกกกกกก 3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวด ล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริ การแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อารมณ์
ความรู ้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น ทําให้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อน ขึ้น- ลง
ตลอดเวลา ส่ งผลให้การเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้รับกับสิ่ งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
กกกกกกกจะเห็นได้วา่ ลักษณะของความพึงพอใจนั้น (1) เป็ นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
ในทางบวกของบุคคลต่อสิ งหนึ่งสิ่ งใดในการรับบริ การ (2) เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง
สิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งในสถานการณ์ หนึ่ง (3) เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากลักษณะดังกล่าวนี้สามารถอธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ
บริ การได้ ดังนี้กกกกกก
กกกกกกกองค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
กกกกกกก 1. การรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ อันเป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ ห้บริ การได้สัญญาว่าจะให้โดย
ผูร้ ับบริ การมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การว่าจะได้รับอย่างน้อยตามที่ผใู ้ ห้บริ การได้
สัญญาไว้ ความมากน้อยของคุณภาพของสิ่ งที่ได้รับจะเป็ นตัวกําหนดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การนัน่ เอง
กกกกกกก 2. การรับรู้คุณภาพของกา รนําเสนอบริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การดําเนินการนําเสนอผ่านการ
แสดงออกต่าง ๆ ในกระบวนการบริ การ โดยผูร้ ับบริ การจะประเมินว่าผูใ้ ห้บริ การดําเนินการบริ การ
อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้
ให้บริ การตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่ องาน การใช้ภาษาสื่ อสารและการปฏิบตั ิตนในการ
ให้บริ การว่าผูใ้ ห้บริ การมีความเต็มใจและจริ งใจเพียงใดในการบริ การ การรับรู ้
เหล่านี้จะช่วยให้
ผูร้ ับบริ การประเมินคุณภาพการบริ การได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่ งนําไปสู่ ความพึงพอใจในการรับบริ การ
กกกกกกก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่สาํ คัญของความพึงพอใจในการบริ การแล้ว ผูป้ ระกอบกิจการ
บริ การจะเห็นได้วา่ จะต้องสร้างให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์บริ การ เช่น รู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัส ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และปรับปรุ งกระบวนการในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริ การนั้นสู่ ผรู ้ ับบริ การ โดยต้องอาศัยความจริ งใจ และความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การเป็ น
สําคัญ แต่หากว่า ผูป้ ระกอบกิจกรรมบริ การไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์บริ การที่แตกต่างได้ สิ่ งที่สาํ คัญ
ที่จะต้องประเมินและพัฒนาก็คือรู ปแบบการนําเสนอการบริ การ ดังจะเห็น ได้จากการนําเสนอการ
บริ การต่าง ๆ เช่น โรงแรม สปา ภัตตาคาร ซึ่ งมุ่งเน้นการนําเสนอการบริ การสู่ ผรู ้ ับบริ การมากกว่าตัว
ผลิตภัณฑ์บริ การ
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กกกกกกก อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การก็จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจทั้ง
สองด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในกิจการบริ การต่อไป
กกกกกกกการสร้ างความพึงพอใจแก่ ลูกค้ า
กกกกกกก กุณฑลี รื่ นรมย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา อุณหนันท์ (2547: 104) ได้นาํ เสนอ
วิธีการที่ทาํ ให้องค์กรการตลาดสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วยการนําเสนอหรื อส่ งมอบ
คุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยปกติแล้วลูกค้าจะประเมินคุณค่าจากอัตราส่ วนของผลประโยชน์ที่ลู กค้าได้รับ
เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่จ่ายไป ดังนั้น องค์กรการตลาดสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าใน 2 แนวทาง คือ
กกกกกกก1. การเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น หมายถึง คุณประโยชน์ท้ งั ในด้านการใช้สอยของ
สิ นค้า เช่น ความทนทาน รู ปแบ บและลักษณะ ความหลากหลายของการใช้งาน ฯลฯ ขณะเดียวกันยัง
หมายถึงคุณประโยชน์เชิงอารมณ์ เช่น ภาพลักษณ์ของตรายีห่ อ้ หรื อขององค์กรผูผ้ ลิตสิ นค้า ความมัน่ ใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้านั้น ๆ บุคลิกภาพที่สะท้อนมาจากการใช้สินค้าหรื อตรายีห่ อ้ นั้น
กกกกกกก2. การลดต้นทุนให้ ลูกค้า ซึ่ งหมายถึง ลูกค้าจ่ายเงินในราคาที่ลดลงนัน่ เอง ทั้งนี้ สิ่ งที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งตระหนักอย่างยิง่ คือ การลดต้นทุนดังกล่าวนี้ตอ้ งไม่บนั่ ทอนคุณภาพ หรื อคุณประโยชน์
ของสิ นค้าลงแต่อย่างใด
กกกกกกกเอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 180-183) ได้กล่าวถึงการเสริ มสร้าง
ความพึงพอใจในการบริ การไว้วา่ การเสริ มสร้างความพึงพอใจในการบริ การเป็ นสิ่ งสําคัญในธุ รกิจ
บริ การซึ่ งความพึงพอใจในการบริ การเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบกิจการบริ การจะต้องคํานึงถึงทั้งในฐานะผู ้
ให้บริ การและจะต้องคาดคิดในฐานะผูร้ ับบริ การร่ วมด้วย เพื่ อที่จะสามารถส่ งเสริ มให้เกิดความพึง
พอใจในการบริ การขึ้น
กกกก กก การรักษาความพึงพอใจของลูกค้ า
กกกกกกกกุณฑลี รื่ นรมย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา อุณหนันท์ (2547: 109-110) ได้อธิบาย
ถึงการบริ การลูกค้าและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าไว้วา่ เป็ นสิ่ งจําเป็ นยิง่ ในการรักษาความพึงพอใจของ
ลูกค้า เมื่อองค์กรสามารถทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแล้วขั้นต่อไปคือ การรักษาระดับความพึงพอใจให้
อยูค่ ู่กบั องค์กรต่อไป ซึ่ งโดยทัว่ ไปใช้ 2 แนวทาง คือ
กกกกกกก1. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรการตลาดต้องมีการตรวจสอบและติดตาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบเชิงปฏิบตั ิ 5 วิธีการ ดังนี้
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กกกกกกกกก 1.1 พิจารณาข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับ
ข้อเสนอแนะ โทรศัพท์ (Toll Free) และผ่านทางเว็ บไซต์ หรื อแบบฟอร์มที่จดั ให้ลูกค้ากรอก หรื ออาจ
ผ่านฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ
กกกกกกกกก 1.2 สํารวจความพึงพอใจลูกค้า โดยองค์กรจะมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
ระยะ ด้วยแบบสอบถามหรื อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กกกกกกกกก 1.3 การปลอมตัวเพื่อซื้ อสิ นค้า โดยองค์กรอาจให้ผเู ้ ชี่ยวชาญภายนอกทําการเยีย่ มเยือน
ศูนย์บริ การหรื อศูนย์จาํ หน่าย พร้อมกับให้ประเมินคุณภาพการให้บริ การ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ
กกกกกกกกก1.4 การวิเคราะห์อตั ราการสู ญเสี ยลูกค้า โดยพิจารณาตัวเลขของลูกค้าเก่าที่หายไป พร้อม
ศึกษาสาเหตุการจากไปของลูกค้า ซึ่ งองค์กรจะต้องมีการโทรศัพท์หรื อสื่ อสารกับลูกค้า จึงจะสามารถ
ประเมินความพึงพอใจและได้ผลลัพธ์ต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
กกกกกกกกก1.5 ข้อมูลจากพนักงานขายหรื อพนักงานบริ การ เนื่องจากเป็ นผูใ้ กล้ชิดลูกค้า ย่อมทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
กกกกกกก2. การตลาดสัมพันธภาพ หมายถึง การตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าใช้สินค้าหรื อบริ การขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความภักดีในระยะยาวนอกเหนือจากแนวคิด
หลักในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าหรื อบริ การอยูต่ ลอดเวลาแล้ว ยังมีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับปรุ ง เพื่อสร้าง
ตลาดสัมพันธภาพเฉพาะ คือ การสื่ อสารและจัดกิจกรรมให้ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอหรื อก ารสร้างแรงยึด
เหนี่ยวด้วยข้อเสนอด้านสิ ทธิ ประโยชน์บางอย่าง อันได้แก่
กกกกกกก2.1 การเพิ่มประโยชน์ทางการเงิน เช่น เสนอโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าเพิ่มความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้า หรื อให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าจํานวนมาก
กกกกกกก 2.2 การเพิ่มประโยชน์ดา้ นสั งคม โดยการให้ลูก ค้ามีกิจกรรมร่ วมกันหรื อสร้างความรู ้สึก
ภูมิใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม ซึ่ งได้รับการยอมรับหรื อเสนอสิ ทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ
กกกกกกก2.3 การเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านโครงสร้าง ได้แก่ การลงทุนร่ วมกับลูกค้า การสร้างหรื อใช้
เครื อข่ายร่ วมกัน เช่น เครื อข่ายในสมาชิกการค้าปลีก เพื่อเสริ มประโยชน์ร่วมกันในการสั่งซื้ อ เป็ นต้น
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
กกกกกกกความหมายของการบริการ
กกกกกกก มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2551: 8) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อ
กระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคลหรื อองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระทํานั้น
กกกกกกกศุภนิตย์ โชครัตนชัย (2536: 13) กล่าวว่า การบริ การ เป็ นการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เต็มเปี่ ยม
ไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เอื้ออาทรมีน้ าํ ใจไมตรี ให้ความสะดวกรวดเร็ ว
ให้ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค ซึ่ งการให้บริ การจะมีท้ งั ผูใ้ ห้ผรู ้ ับ ถ้าเป็ นการบริ การที่ดีเมื่อผูใ้ ห้
บริ การไปแล้ว ผูร้ ับบริ การจะเกิดความประทับใจเกิดความชื่นใจ หรื อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริ การ
ดังกล่าวได้
กกกกกกกKotler (1988: 447) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อปฏิบตั ิการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคล
หนึ่งสามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็ น
เจ้าของสิ่ งใด ทั้งนี้ การกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรื อไม่รวมอยูก่ บั สิ นค้าที่มีตวั ตนได้
กกกกกกกLehtinen (1983: 21) กล่าวว่า การบริ การ คือ กิจกรรมหนึ่งหรื อชุดกิจกรรมหลายอย่างที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลหรื ออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ งทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
กกกกกกกGronroos (1998: 27) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรื อกิจกรรมหลายอย่าง
ที่มีลกั ษณะไม่มากก็นอ้ ยจับต้องไม่ได้ซ่ ึงโดยทัว่ ไปไม่จาเป็ นต้องทุกกรณี เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระ
หว่างลูกค้ากับพนักงานบริ กา รหรื อลูกค้ากับบริ ษทั ผลิตสิ นค้า หรื อลูกค้ากับระบบของการให้บริ การ
ที่ได้จดั ไว้เพื่อช่วยผ่อนคลายปั ญหาของลูกค้า
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ (2553: 2) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง การกระทาหรื อกิจกรรม
ซึ่ งฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายหนึ่งนําเสนอต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง (ผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ ) แต่ไม่ใช่การผลิตสิ นค้า
ที่จบั ต้องได้โดยตรงการบริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่มีรูปลักษณ์หรื อตัวตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ การเป็ นเจ้ า
ของในสิ่ งใดๆการผลิตและส่ งมอบบริ การอาจผูกติดหรื อไม่ผูกติดกับตัวสิ นค้าก็ได้
กกกกกกกกอดุลย์ จาตจุรงคกุล (2546: 4) ให้นิยามของการบริ การ 2 วิธี คือ
กกกกกกกกบริ การเป็ นปฏิกิริยากหรื อการปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กบั ฝ่ ายอื่น แม้วา่ กระบวนการ
(Process) อาจผูกพันกั บตัวสิ นค้าก็ตาม แต่ปฏิบตั ิการก็เป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้และไม่
สามารถครอบครองได้
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กกกกกก กบริ การเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา คุณประโยชน์
(Benefits)
ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็ นผลมาจากการที่ผรู้ ับบริ การหรื อผูแ้ ทนนาเอ
า
ความเปลี่ ยนแปลงมาให้
กกกกกกกธี รกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549: 6) กล่าวว่า การบริ การมีความหมายค่อนข้างกว้าง อาจรวม
ถึงการบริ การส่ วนบุคคล เช่น การตัดผม การแต่งหน้า จนถึงการบริ การที่แฝงอยูใ่ นรู ปผลิตภัณฑ์
(Product) ต่างๆ
กกกกกกกฉัตยาพร เสมอใจ (2548: 14) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรื อความพึง
พอใจที่จดั ทําเพื่อเสนอขาย หรื อกิจกรรมที่จดั ทําขึ้นรวมกับการขายสิ นค้า จากความหมายดังกล่าว
สามารถอธิ บายได้วา่ การบริ การแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
กกกกกกก ผลิตภัณฑ์บริ การ เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ผู ้
ขายจัดทําขึ้นเป็ น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การตรวจและรักษาโรค การจัดที่พกั ในรู ปแบบต่างๆ การให้ความรู ้และพัฒนาทักษะในสถานศึกษา
ต่างๆ การให้คาํ ปรึ กษาในการบริ หารธุ รกิจ หรื อการให้ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ ฯลฯ
กกกกกกกการบริ การส่ วนควบ เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ผขู ้ ายจัดทําขึ้นเพื่อเสริ ม
กับสิ นค้าเพื่อให้การขายและใช้สินค้ามีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เช่น การบริ การติดตั้งเครื่ องซักผ้าภายหลัง
การขาย การตรวจเช็คเครื่ องปรับอากาศตาม ระยะเวลา หรื อการให้ คําแนะนําในการใช้งานเครื่ องพิมพ์
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องจักรในการผลิตให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ
กกกกกกกวีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2549: 14) หมายถึง การกระทํา พฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิการที่
ฝ่ ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตวั สิ นค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้
ของสิ่ งที่เสนอให้น้ นั เป็ นการกระทํา พฤติกรรม หรื อปฏิบตั ิการ ซึ่ งไม่สามารถนําไปเป็ นเจ้าของได้
กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546: 18) หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มี
ตัวตน (intangible goods) ของธุร กิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การจนนําไปสู่ ความพึงพอใจได้
กกกกกกกจากความหมายดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การบริ การ หมายถึง การกระทํา การปฏิบตั ิที่ผใู้ ห้
บริ การเสนอให้ผรู้ ับบริ การ ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผรู้ ับบริ การเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ
กกกกกกกความสาคัญของการบริการ
กกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ (2553: 3) กล่าวว่า การบริ การมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วหรื อประเทศอุตสาหกรรม นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการ
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บริ การเป็ นแหล่งสร้างงานส่ วนใหญ่ ของประชาชน โดยเฉพาะจากธุ รกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ผูค้ น จึงทําให้เกิดการจ้างงานในภาค
บริ การจํานวนมาก
กกกกกกกธี รกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549: 2) กล่าวว่า ความสําคัญของการบริ การมีดงั นี้
กกกกกกก 1.กการบริ การกับผูบ้ ริ โภค การบริ การนับว่าเป็ นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภคอย่างยิง่ เนื่องจากการบริ การล้วนแต่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้บริ การ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยูเ่ สมอ นอกจากนี้การบริ การยังมีส่วนช่วยให้การดํา เนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย
กกกกกกก 2.กการบริ การในระบบเศรษฐกิจโลก ในปั จจุบนั ภาคบริ การกลายเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญมากที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกในฐานะที่เป็ นแหล่งที่มาของรายได้
และการจ้างงานที่สาํ คัญที่สุดแทนที่ภาคอุตสาหกรรมที่เคยมีความสําคัญมาก่อนในอดีต
กกกกกกก3.กการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของการบริ การ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยที่สาํ คัญหลาย
ประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและกฎหมาย
กกกกกกกมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2551: 9) กล่าวว่า ความสําคัญของการบริ การ สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
กกกกกกก1.กความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริ การต่างๆ หลากหลาย
มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตอ้ งรี บเร่ งและ แข่งขันตลอดเวลา ทั้งในก้านการ
ดํารงชีวติ และการงานอาชีพ ทําให้จาํ เป็ นต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นเหลือจัดการเรื่ องต่างๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วง เพื่อให้
สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างผาสุ ก คือ
กกกกกกกกก - ช่วยตอบสนองความต้องการส่ วนบุคคล การบริ การที่พบเห็นขณะนี้มีอยูม่ ากมายใน
รู ปแบบของการจัดการบริ การเชิงพาณิ ชย์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธุ รกิจบริ การในปั จจุบนั จึง
มีความหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องศึกษามาตรฐานของธุ รกิจบริ การแต่ล ะ
ประเภท และเปรี ยบเทียบดูคุณภาพการบริ การที่ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับบริ การที่
ตนเองพอใจตามอัตภาพของแต่ละบุคคล
กกกกกกกกก - ช่วยเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ เมื่อลูกค้าได้รับการบริ การที่ตรงกับความคาดหวังก็จะเกิด
ความรู ้สึกที่ดีต่อการบริ การนั้น ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การที่มีคุณภาพย่อมทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิด
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ความประทับใจและมีความสุ ข ทั้งนี้การการให้บริ การที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ยงุ่ ยาก
อํานวยความสะดวกสบายและสนองตอบสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการได้อย่างแท้จริ ง
กกกกกกก2.กความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ
กกกกกกกกก - ความสําคัญต่อผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารการบริ การ ผูป้ ระกอบการจําเป็ นที่จะต้อง
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขายสิ นค้าแต่เพียงอย่างเดียว มาให้สนใจเป็ นพิเศษกับการบริ การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้าหรื อการขายบริ การโดยตรงมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ การดําเนินกิจการบริ การ
ประสบความสําเร็ จเหนือคู่แข่งอื่นๆ ได้โดยเฉพาะผลกําไรและภาพพจน์ของการบริ การ
กกกกกกกกก- ความสําคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริ การในช่วงที่ผา่ นมา
ได้ก่อให้เกิดงานบริ การเพิม่ ขึ้นในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตขึ้นเป็ นธุ รกิจบริ การต่ างๆ มากมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการบริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีแนวโน้มหลากหลายมากขึ้น การ
ประกอบอาชีพบริ การจึงเป็ นอาชีพสําคัญในตลาดแรงงานและทํารายได้ดี
กกกกกกกลักษณะเฉพาะของการบริการ
กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546: 27) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของการบริ การ มี 5 ประการ คือ
กกกกกกก1. ความไม่ มีตัวตน (Intangibility)
กกกกกกกบริ การไม่สามารถมองเห็น จับต้อง และสัมผัสไม่ได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่วา่ จะเป็ น
ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง บริ การไม่สามารถแบ่งแยกเป็ นชิ้นเหมือนสิ นค้าได้
กกกกกกก2. ความแยกจากกันไม่ ได้ ระหว่ างผู้ให้ บริการและลูกค้ าผู้รับบริการ (Inseparability)
กกกกกกกในช่วงเวลาการให้บริ การนั้น เช่น บริ การนวดแผนโบราณ ผูน้ วดและลูกค้าจะต้องอยูพ่ ร้อม
กัน ณ สถานที่ที่ให้บริ การ ทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถแยกจากกันได้ในช่วงเวลาที่ให้บริ การนั้น
กกกกกกก3. การเก็บรักษาไม่ ได้ (Perishability)
กกกกกกกการบริ การต้องอาศัยคนในการให้บริ การเป็ นสําคัญ ดังนั้นหากไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พนักงานที่ให้บริ การก็จะว่างงาน เกิดการสู ญสี ยค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานโดย
เปล่าประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใด
กกกกกกก4. ความต้ องการทีไ่ ม่ แน่ นอน (Fluctuating Demand)
กกกกกกกความต้องการใช้บริ การของลูกค้าขึ้นลงอยูเ่ สมอ การให้บริ การนั้นจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การ
จะมากหรื อน้อยต่างกันขึ้นกับช่วงเวลาในแต่ละวัน วันในต้นสัปดาห์หรื อท้ายสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล
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กกกกกกก5. ความแตกต่ างของการบริการในแต่ ละครั้ง (Variability or Heterogeneity)
กกกกกกก ความแตกต่างของการบริ การในแต่ละครั้ง หมายถึง ความแตกต่างในด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ เนื่องจากการบริ การต้องอาศัยคน หรื อพนักงานในการให้บริ การเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการที่
พนักงานจะยิม้ หรื อไม่ จะให้บริ การด้วยจิตใจอย่ างแท้จริ งหรื อไม่ ต้องขึ้นกับองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งใน
ด้านร่ างกายและจิตใจ
กกกกกกกวีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2549: 19) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของการบริ การประกอบด้วย 4
ประการ ได้แก่
กกกกกกก1. ไม่ สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) หมายความว่า บริ การไม่สามารถมองเห็นหรื อเกิด
ความรู ้สึกได้ก่อนจะมีการซื้ อ
กกกกกกก2. ไม่ แน่ นอน (Variability) ลักษณะของการบริ การไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ว่าผูข้ ายบริ การเป็ น
ใคร จําให้บริ การเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร
กกกกกกก3. ไม่ สามารถแบ่ งแยกการให้ บริการ (Inseparability) กล่าวคือ การผลิตและการบริ โภคบริ การ
จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่งสามารถให้บริ การลูกค้าได้เพียงหนึ่งเดียวในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่เพียงเท่านี้ ผูใ้ ห้บริ การแต่ละคนจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถให้คนอื่น
ให้บริ การแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริ โภคในเวลาเดียวกัน ส่ งผลให้การบริ การมีขอ้ จํากัดในเรื่ องของ
เวลา
กกกกกกก4. ไม่ สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริ การไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสิ นค้า ถ้า
ความต้องการมีสมํ่าเสมอการให้บริ การก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ ลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะทําให้
เกิดปั ญหาคือบริ การไม่ทนั หรื อในบางกรณี ก็ไม่มีลูกค้ามาใช้บริ การ
กกกกกกก ฉัตยาพร เสมอใจ (2548 : 15) กล่าวว่า สามารถจําแนกความแตกต่างออกตามเกณฑ์ 5
ประการ ดังนี้
กกกกกกก1. บริการไม่ สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จับต้อง หรื อรู ้สึกถึง
การบริ การใดๆ ก่อนการซื้ อและรับบริ การได้ แต่จะสามารถรั บรู ้วา่ การบริ การนั้นดีหรื อไม่ดีก็ต่อเมื่อได้
เข้ารับการบริ การนั้นๆ แล้ว ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็น จับต้อง หรื อพิจารณาคุณสมบัติของ
สิ นค้าก่อนซื้ อ เนื่องจากสิ นค้าจะมีตวั ตนและคุณสมบัติที่ชดั เจน ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับทราบข้อมูลจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ จึง ทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น และง่ายกว่าการจัดสิ นใจ
ซื้ อบริ การ
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กกกกกกก 2. บริการไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ (Inseparability) การให้บริ การและรับบริ การต้องเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริ โภคบริ การออกจากกันได้ ดังนั้น จึงเป็ น
ข้อจํากัดในด้านผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นบุคคลและข้อจํากัดด้านเวลา ซึ่ งทําให้สามารถให้บริ การได้เพียงครั้ง
ละ 1 ราย พนักงานผูใ้ ห้บริ การ 1 คนจึงไม่สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าหลายๆ รายในเวลาเดียวกันได้
กกกกกกก3. บริการมีความไม่ แน่ นอน (Variability) เมื่อให้และรับบริ การในเวลาเดี ยวกัน ถึงแม้จะมี
การวางแผนกระบวนการให้บริ การไว้ล่วงหน้าแต่บริ การส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทําให้คุณภาพ
ของการบริ การขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยไม่วา่ จะเป็ นความพร้อมของพนักงาน รวมถึงความพร้อมทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจของผูร้ ับบริ การด้วย
กกกกกกก 4. บริการจัดทามาตรฐานได้ ยาก (Heterogeneous) ปั จจัยหลักที่ช่วยในการให้บริ การ คือ
“คน” และคุณภาพในการให้บริ การขึ้นอยูก่ บั ทักษะ ความสามารถ และอัธยาศัยของผูใ้ ห้บริ การแต่ละคน
สิ่ งนี้เองที่ทาํ ให้ผใู ้ ห้บริ การที่มีฝีมือประสบความสําเร็ จได้เฉพาะบุคคล ซึ่ งส่ งผลให้การแข่งขันด้าน
บริ การทําได้ยากกว่า
กกกกกกก5.บริการไม่ สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) เนื่องจากการบริ การผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่ง
หน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้ อและรับบริ การในขณะเดียวกัน
กกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต (2553: 6) กล่าวว่า คุณลักษณะของการบริ การ ประกอบไปด้วย 4
ประการ ดังนี้
กกกกกกก1. การบริการไม่ สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) การบริ การไม่สามารถแสดงให้เห็นในเชิง
กายภาพได้ เราไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู ้การบริ การได้นนั่ คือ การมองเห็น การจับ
ต้อง การดมกลิ่น การลิ้มรส และการได้ยนิ กับการบริ การได้ ทําให้การซื้ อบริ การตัดสิ นใจซื้ อบริ การยาก
กว่าเพราะเราจะรู ้วา่ การบริ การนั้นจะดีหรื อไม่ดีก็ต่อเมื่อได้ใช้บริ การนั้นแล้ว
กกกกกกก2. การบริการไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ (Inseperatability) การผลิตหรื อให้บริ การ การส่ งมอบ
และการรับหรื อใช้บริ การนั้นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน เราไม่สามา รถแยกกระบวนการทั้ง 3 ออกจากกันได้
เราจะให้บริ การได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าปรากฏขึ้น ณ เวลานั้นเท่านั้น
กกกกกกก 3. การบริการมีความหลากหลาย (Heterogeneously/ Variability) คุณภาพของการบริ การ
ขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยโดยเฉพาะความพร้อมของผูใ้ ห้บริ การทั้งร่ างกายและจิตใจ ค วามหลากหลายใน
การให้บริ การเกิดได้จาก
กกกกกกกกก- หน่วยงานบริ การต่างที่กนั
กกกกกกกกก- ผูใ้ ห้บริ การต่างคนกัน
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กกกกกกกกก- ผูใ้ ห้บริ การคนเดียวกันแต่ต่างเวลา
กกกกกกก กก- ผูร้ ับบริ การมีความหลากหลาย แต่ละคนมีประสบการณ์การใช้บริ การต่างกัน อารมณ์
ทัศนคติ บุคลิกนิสัยต่างกัน ย่อมทําให้การรับรู ้และประเมินคุณภาพการบริ การต่างกัน
กกกกกกก 4. การบริการไม่ สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) การบริ การไม่สามารถถูกผลิตคราวละ
มากๆ และเก็บไว้ขายในโอกาสต่อๆ ไปได้ซ่ ึ งต่างกับสิ นค้าที่สามารถเก็บคงคลังได้ หากเราไม่สามารถ
ขายบริ การไป ณ เวลานั้นได้ ก็เท่ากับสู ญเสี ยรายได้ไป
กกกกกกกมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2551: 23) กล่าวว่า การบริ การมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง
ไปจากสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปเมื่อเกี่ยวพันกับการดําเนินการทางธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ ดังนี้
กกกกกกก1. สาระสาคัญของความไว้ใจ (trust) การบริ การเป็ นกิจกรรมหรื อการกระทําที่ผใู ้ ห้บริ การ
ปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การขณะที่กระบวนการบริ การเกิดขึ้น ผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การจึงไม่สามารถทราบ
ล่วงหน้าได้วา่ จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างไรจนกว่ากิจกรรมการบริ การจะเกิดขึ้น การตัดสิ นใจซื้ อบริ การ
จึงจําเป็ นต้องขึ้นอยูก่ บั ความไว้วางใจ
กกกกกกก2. สิ่ งทีจ่ ับต้ องไม่ ได้ (intangibility) การบริ การมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้และไม่อาจ
สัมผัสก่อนที่จะมีการซื้ อเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผูซ้ ้ื อหรื อลูกค้าไม่อาจรับรู ้การบริ การล่วงหน้าหรื อก่อนที่
จะตกลงใจซื้ อเหมือนกับการซื้ อสิ นค้าทัว่ ไป
กกกกกกก3. ลักษณะทีแ่ บ่ งแยกออกจากกันไม่ ได้ (inseparability) การบริ การมีลกั ษณะที่ไม่อาจแยกออก
จากตัวบุคคลหรื ออุปกรณ์เครื่ องมือที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การหรื อผูข้ ายบริ การนั้นๆ ได้ การผลิตและ
การบริ โภคการบริ การจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับการขายบริ การ
กกกกกกก4. ลักษณะทีแ่ ตกต่ างไม่ คงที่ (heterogeneity) การบริ การมีลกั ษณะที่ไม่คงที่และไม่สามารถ
กําหนดมาตรฐานที่แน่นอน เนื่องจากการบริ การแต่ละแบบขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การแต่ละคน ซึ่ งมีวธิ ี การ
ให้บริ การเป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแม้จะเป็ นการบริ การอย่างเดียวกันจาก
ผูใ้ ห้บริ การคน
เดียวกันแต่ต่างวาระกันคุณภาพของการบริ การก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ
ผูร้ ับบริ การ ช่วงเวลาของการบริ การ และสภาพแวดล้อมขณะบริ การที่แตกต่างกัน
กกกกกกก5. ลักษณะทีไ่ ม่ สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (perishability) การบริ การมีลกั ษณะที่ไ ม่สามารถเก็บ
รักษาหรื อเก็บสํารองไว้ได้เหมือนกับสิ นค้าทัว่ ๆ ไป เมื่อไม่มีความต้องการใช้บริ การจะเกิดเป็ นความ
สู ญเปล่าที่ไม่อาจเรี ยกกลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ การบริ การจึงมีการสู ญเสี ยค่อนข้างสู งขึ้นอยูก่ บั
ความต้องการใช้บริ การในแต่ละช่วงเวลา
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กกกกกกก6. ลักษณะทีไ่ ม่ สามารถแสดงความเป็ นเจ้ าของได้ (non-ownership) การบริ การมีลกั ษณะที่ไม่
มีความเป็ นเจ้าของเมื่อมีการซื้ อบริ การเกิดขึ้น ซึ่ งแตกต่างจากการซื้ อสิ นค้าทัว่ ไปอย่างเห็นได้ชดั เพราะ
เมื่อผูซ้ ้ื อจ่ายเงินซื้ อสิ นค้าใดก็จะเป็ นเจ้าของสิ นค้านั้นอย่างถาวรทันที ในขณะที่ผซู ้ ้ื อจ่ายเงินซื้ อบริ การ
ใดก็จะเป็ นค่าบริ การนั้นที่ผซู ้ ้ื อจะได้รับตามเงื่อนๆ ของการบริ การแต่ละประเภท เพราะการบริ การ
ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็ นกิจกรรมหรื อกระบวนการของการกระทํานั้น
กกกกกกกคุณภาพของการบริการ
กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2550: 106) กล่าวว่า คุณภาพการบริ การ (Service quality) หมายถึง
การบริ การที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรื อเกินความต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
และความจงรักภักดี
กกกกกกกองค์ ประกอบของคุณภาพในการบริการ
กกกกกกกในการวัดคุณภาพของการให้บริ การ ลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริ การ
5 ข้อ ดังนี้
กกกกกกก1. สิ่ งทีส่ ั มผัสได้ (Tangible) ได้แก่ อาคารของธุ รกิจบริ การ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริ การ ที่จอดรถ สวน ห้องนํ้า การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ มต่างๆ รวมทั้งการแต่งกายของพนักงาน สิ่ งเหล่านี้ นอกจากจะสวยงามและสะอาดแล้ว การ
ใช้งานยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึง เช่น ลิฟต์กบั ล็อบบี้จะต้องไม่ไกลกันจนเกินไป บันไดที่สวยงามแต่ตอ้ ง
ไม่ทาํ ขั้นสู งจนเกินไป ที่จอดรถที่หาประตูท้ างเข้าอาคารได้ง่าย เป็ นต้น
กกกกกกก2. ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) เป็ นความสามารถในการมอบบริ การ เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญาหรื อควรที่จะเป็ นได้อย่างถูกต้องและได้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การบริ การนั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
กกกกกกก 3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) ความรวดเร็ วเป็ นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า โดย
ให้บริ การอย่า งรวดเร็ ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกุลีกุจอ เห็นลูกค้าแล้วต้องรี บต้อนรับให้
ความช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริ การอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ วต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
กกกกกกก 4. การรับประกัน (Assurance) เป็ นการรับประกันว่า พนักงานที่ให้บริ การมีความรู้
ความสามารถ และมีความสุ ภาพ จริ ยธรรมในการให้บริ การเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่า จะ
ได้รับการบริ การที่เป็ นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไร้กงั วล
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กกกกกกก 5. การเอาใจใส่ ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล (Empathy) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ อย่างตั้งอกตั้งใจ
เนื่องจากเข้าใจปัญหาหรื อความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งได้รับการตอบสนอง เน้นการบริ การและการ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเป็ นรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มีการสื่ อสารทําความเข้าใจกับ
ลูกค้าอย่างถ่องแท้
3. แนวคิดเกีย่ วกับความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
กกกกกกกความหมายของความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
กกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ (2551: 113) กล่าวว่า ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสิ นใจ
เดินทางของนักท่องเที่ยวไม่วา่ จะเป็ นความปล อดภัยทางอุบตั ิภยั หรื อความปลอดภัยจากอาชญากรรม
หากนักท่องเที่ยวประสบความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าแม่คา้ หรื อมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้ข้ ึน
ทะเบียน หรื อรถรับจ้างสาธารณะที่เรี ยกค่าบริ การในอัตราสู งเกินไป ย่อมต้องส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์
โดยรวมของประเทศ และอาจสู ญ เสี ยผูท้ ี่จะกลับมาเที่ยวในครั้งต่อๆ ไป ในทางตรงกันข้าม แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยว ทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น ทําให้เงินตราไหลเข้ามาสู่ ประเทศเพิม่ มากขึ้น
เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีข้ ึนด้วย
กกกกกกกสถาบันการโรงแรมและการท่องเที่ยว (สรท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545:
5: อ้างในนันท์นภัส อรรถาผล : 2552: 16) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการดูแลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว สรุ ปได้วา่ ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อภาพ ลักษณ์โดยรวมของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยและอาจส่ งผลต่อการสู ญเสี ยนักท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ ไป จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
อย่างยิง่ ที่คนไทยหรื อคนในประเทศจะต้องช่วยกันดูแลและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และให้ความเป็ นมิตรกับนักท่องเที่ยว เ
พื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่
ประเทศไทยและเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวซํ้าส่ งผลให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่
ประเทศเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีข้ ึนตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับบทบาทของ อบต . กับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่ การท่องเที่ยวแห่งประเท ศไทย (มปป.: แผ่นพับ ) ได้ให้แนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวสําหรับ อบต. ซึ่ งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนเกี่ยวกับการช่วยกันดูแลความปลอดภัยทั้งชีวติ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่สาํ คัญจะต้อง
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จัดให้มีการดูแลรักษาความ ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวโดยการวางระบบในการดูแลรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน และสุ ขอนามัยของที่พกั อาหารและเครื่ องดื่มควบคู่กนั ไป
กกกกกกกประเภทและปัญหาความไม่ ปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ ว
กกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ (2551: 114) กล่าวว่า ความไม่ปลอดภั ยในแหล่งท่องเที่ยว อาจ
แบ่งได้หลายรู ปแบบ ดังนี้
กกกกกกก1. ภัยในทีพ่ กั เช่น โรงแรม บังกะโล รี สอร์ ท แมนชัน่ คอนโดมิเนี่ยม เกสเฮาส์ ไม่วา่ จะเป็ นที่
พักแบบใด ก็มีความเสี่ ยงกับอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่ งภัยอันตรายที่เกิดจากที่พกั อาศัยมีหลาย
รู ปแบบ เช่น
กกกกกกกกก- ภัยจากโจรผูร้ ้าย โดยนักท่องเที่ยวอาจถูกขโมยทรัพย์สิน ข่มขืน หรื อฆ่าเพื่อเอาทรัพย์
กกกกกกกกก- ภัยจากการเกิดอัคคีภยั ซึ่ งการเกิดอัคคีภยั ในแต่ละครั้ง นั้นนํามาซึ่ งความเสี ยหาย การเกิด
อัคคีภยั ในอาคารสู งแต่ละครั้ง จะมีผเู ้ สี ยชีวติ เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งการสู ญเสี
ยของโรงแรมมักส่ งผล
กระทบถึงการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นควรมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัย เช่น ตรวจตราซ่อมบํารุ ง
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ เครื่ องจักรกล เครื่ องทําความร้อน อย่างสมํ่าเสมอ และจัดเตรี ยมอุปกรณ์
ดับเพลิงให้พร้อม โดยระลึกเสมอว่าเมื่อเกิดอัคคีภยั ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
กกกกกกกกก1. แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทนั ที โทร 199 หรื อสถานีดบั เพลิงตํารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าที่กนั
ทํา
กกกกกกกกก2. ดับเพลิงด้วยเครื่ องดับเพลิงที่มีอยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
กกกกกกกกก 3. หากดับเพลิงขั้นต้นไม่ได้ ให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน และอุ ดท่อต่างๆ ที่อาจเป็ น
ทางผ่านความร้อน ก๊าซและควันเพลิง
กกกกกกก2. ภัยจากการเดินทาง โดยแบ่งเป็ น
กกกกกกกกก2.1 ภัยจากการเดินทางทางอากาศ นักท่องเที่ยวควรปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โ ดย
เคร่ งครัด เพราะเมื่อเครื่ องบินตกแต่ละครั้งจะพบว่ามีผเู ้ สี ยชีวติ เป็ นจํานวนมาก
กกกกกกกกก2.2 ภัยจากการเดินทางทางบก สาเหตุที่สาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุทางบกก็อาจเกิดจาผูข้ บั
โดยสภาพร่ างกายของผูข้ บั ขี่ไม่พร้อม เช่น ผูข้ บั ขี่อยูใ่ นสภาวะมึนเมา หรื อเหนื่อยล้าเกินไป
กกกกกกกกก2.3 ภัยจากการเดินทางทางนํ้า เช่น เรื อโดยสาร เรื อหางยาว เรื อพาย เรื อ สําราญ แพ โดย
สถิติพบว่าอุบตั ิเหตุการเดินทางทางนํ้า จะเกิดจากความประมาทของผูข้ บั เรื อและแต่ละครั้งจะมี
ผูเ้ สี ยชีวติ พร้อมกันหลายคน นากจากที่ผขู ้ บั เรื อต้องระมัดระวังแล้ว ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
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ของเจ้าหน้าที่ และควรฟังพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หากมีคาํ เตือนเรื่ องพายุลมแรง ควรงด
การเดินทางเสี ย
กกกกกกก3. ภัยจากแหล่งท่องเทีย่ ว
กกกกกกกสาเหตุความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
กกกกกกกกก 3.1 อาชญากรรม หมายถึง โจร ผูร้ ้ายที่อาจก่ออันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สิน เช่น การ
ล้วงกระเป๋ า การทําร้ายร่ างกาย ตลอดจนการสังหารนักท่อ งเที่ยว จากการสํารวจเรื่ องความปลอดภัย
พบว่า ในประเทศอิตาลี นิวยอร์ ก อเมริ กาใต้ หรื อประเทศอียปิ ต์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวมี
ความวิตกเรื่ องความปลอดภัย
กกกกกกกกก3.2 การประสบอุบตั ิเหตุ ซึ่ งมักเกิดจากความประมาทหรื อการขาดความระมัดระวังในการ
ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งที่เกิดจากผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การ เช่น พนักงานขับขี่ยานพาหนะ
ต่างๆ หรื อจากนักท่องเที่ยวเอง เช่น การปี นป่ ายภูเขา นํ้าตก การว่ายนํ้าทะเลหรื อแม่น้ าํ ลําคลอง เป็ นต้น
กกกกกกกกก 3.3 สาธารณสุ ข หมายถึง การเกิดโรคภัยไข้เจ็บขณะท่องเที่ยวหรื อปั ญหาสุ ขภาพอั นเกิด
จากการขาดสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ในอาหารและนํ้าและจากโรคติดต่อที่
แพร่ ระบาดในบริ เวณนั้น เช่น โรคไวรัสในตับ โรคมาเลเรี ย โรคซาร์ โรคไข้หวัดนก เป็ นต้น
กกกกกกกกก3.4 ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสเกิดได้ตามธร รมชาติ
ตามฤดูกาล หรื อเกิดขึ้นฉับพลัน เช่น นํ้าท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็ นต้น
กกกกกกกกก3.5 การหลงทาง ซึ่ งอาจเกิดในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นป่ าหรื อภูเขาที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไป
โดยปราศจากผูน้ าํ เที่ยว
กกกกกกกกก 3.6 พืชและสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยว เกิดจากการแ หย่หรื อพยายามทําร้ายสัตว์ในอุทยาน
แห่งชาติ การส่ งเสี ยงดังในป่ า การเด็ดหรื อทําลายพืชพันธุ์ในป่ า เป็ นต้น
กกกกกกก ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรกําหนดแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ป้ องกันนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น
กกกกกกกแนวทางการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ ว
กกกกกกกการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นหน้าที่ของรัฐ แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั แก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เอกชนควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการด้านความปลอดภัยซึ่ งจะทําให้การปฏิบตั ิงานเกิดความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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กกกกกกกแนวทางการจัดการความปลอดภัยที่รัฐควรดําเนินการ คือ
กกกกกกกกก1. การปฐมนิเทศ นักท่องเที่ยวก่อนเข้าชมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงสาเหตุของความไม่
ปลอดภัย แนวทางการป้ องกัน โดยอาจใช้ในรู ปแบบการบรรยาย การ จัดนิทรรศการ หรื อ การแจกแผ่น
พับประชาสัมพันธ์
กกกกกกกกก 2. การอบรมเจ้ าของท้องถิ่น หรื อพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงสาเหตุของความไม่
ปลอดภัย แนวทาง ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอันตรายต่างๆ
กกกกกกกกก 3. การจัดหน่ วยรักษาความปลอดภัย เช่น ตํารวจท่องเที่ยวเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
ของชีวติ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดตํารวจตรวจตราความสงบเรี ยบร้อยตลอดเวลา
และครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมดอย่างทัว่ ถึง
กกกกกกกกก4. การออกกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการลงโทษผูท้ ี่กระทําผิดอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการขู่
โจร ผูร้ ้ายให้เกิดความเกรงกลัว ไม่กล้ากระทําผิด
กกกกกกกกก 5. การให้ ความสาคัญต่ อสาธารณสุ ข โดยการให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขที่จาํ เป็ นแก่
ผูป้ ระกอบการและประชาชนและการบังคับใช้มาตรฐานด้านสุ ขภาพอนามัยแก่นกั ท่องเที่ยวรวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น
กกกกกกกกก 6. เมื่อเกิดเหตุของความไม่ ป ลอดภัยขึน้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน
จะต้องร่ วมมือกันจัดการปั ญหาต่างๆ ด้วยความซื่ อตรง เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งแก่สื่อมวลชน แสดงความ
ห่วงใยต่อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบหรื อเดือดร้อนและจัดการเรื่ องราวต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กกกกกกกกก7. เพือ่ ป้องกันการเกิด ความไม่ ปลอดภัยในอนาคต ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีส่วนร่ วมกันดําเนินการต่อไปนี้
กกกกกกกกกกก7.1 จัดตั้งคณะทํางานจัดการวิกฤติความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทํา
บัญชีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคณะทํางาน
กกกกกกกกกกก 7.2 จัดทําแผนดําเนิน การงานต่างๆ เพื่อป้ องกันความไม่ปลอดภัย เช่น แผนระดมพล
ฉุกเฉิน
กกกกกกกกกกก7.3 จัดเจ้าหน้าที่ร่วมงานและติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานที่จาํ เป็ น
กกกกกกกกกกก 7.4 มีการประสานงานตามขั้นตอนต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นต้น
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กกกกกกกสาเหตุทที่ าให้ นักท่ องเทีย่ วไม่ ปลอดภัย
กกกกกกกศรัญยา วรากุลวิทย์ (2548: 212) กล่าวว่า สาเหตุที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวไม่ปลอดภัย มีดงั ต่อไปนี้
กกกกกกก 1. วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่ างกันระหว่างชนชาติ การดําเนินชีวติ ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ระหว่างนักท่องเที่ ยวและประชาชนในท้องถิ่น มีความแตกต่างกัน อาจนํามาซึ่ งความไม่เข้าใจกันและ
กัน เช่น การจับศีรษะของชาวตะวันตก ทําให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในท้องถิ่น มีผลต่อการ
ให้การบริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
กกกกกกก2. รถรับจ้ างทัว่ ไป รถรับจ้างที่ไม่มีมิเตอร์ โก่งราคาค่าโดยสารหรื อรับจ้างไปส่ งนักท่องเที่ยว
เฉพาะที่ คิดราคาเกิดความเป็ นจริ ง หรื อการสื่ อสารระหว่างนักท่องเที่ยวและรถรับจ้างไม่เข้าใจกัน ใน
เรื่ องการต่อรองราคา เช่น ตกลงค่าจ้างราคาหนึ่ง เมื่อเสร็ จสิ้ นการเดินทางคิดค่าจ้างเหมารถอีกราคาหนึ่ง
ทําให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกเสี ยเปรี ยบ เกิดความประทับใจที่ไม่ดี
กกกกกกก3. ปัญหาการก่อความเดือดร้ อนราคาญ บริ เวณสถานีรถไฟ สถานีขนส่ ง สนามบิน ผูข้ บั ขี่รถ
รับจ้างทุกประเภท ตามตื้อยื้อแย่งรบกวนผูโ้ ดยสารให้มาใช้บริ การรถของตน ทําให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดี
ในสายตานักท่องเที่ยวโดยภาพรวม บริ เวณสถานที่สาํ คัญ มีนกั ท่องเที่ยวหนาแน่น มีพอ่ ค้าแม่คา้ ขาย
ของที่ระลึก เสนอขายสิ นค้าในลักษณะตามตื้อยัดเยียดการซื้ อ บางครั้งมีการทะเลาะกันเองของกลุ่ม
ผูข้ ายของที่ระลึก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่นกั ท่องเที่ยว
กกกกกกก 4. ปัญหาทรัพย์ สินสู ญหาย เช่น ลืมทรัพย์สินไว้บนรถโดยสารประจําทาง ลืมทรัพย์สินไว้
ตามสถานที่ท่องเที่ยวขณะเดินทางท่องเที่ยว และทรัพย์สินสู ญหายในที่พกั ฯลฯ
กกกกกกก 5. ปัญหาการลักทรัพย์ ปั ญหานี้เกิดขึ้นตามสถานที่บูชาสักการะต่างๆ ซึ่ งมีระเบียบว่า
นักท่องเที่ยวจะต้องถอดรองเท้าไว้ดา้ นนอกของสถานที่น้ นั ๆ ทําให้พวกมิจฉาชีพฉวยโอกาสขโ มย
รองเท้าของนักท่องเที่ยว ขณะที่นกั ท่องเที่ยวเข้าไปด้านในสิ่ งก่อสร้างนั้นๆ
กกกกกกก 6. ปัญหาการฉกชิงวิง่ ราวทรัพย์ของนักท่องเทีย่ ว ขณะที่นกั ท่องเที่ยวขี่จกั รยาน หรื อ เดิน
ทางทอ่งเที่ยวในแหล่งชุมชน ปั ญหานี้จะเกิดจากนักท่องเที่ยวเช่าจักรยานตามร้านบริ การทัว่ ไปเพื่ อขี่
จักรยานท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเที่ยววางกระเป๋ าทรัพย์สินไว้ที่ตะกร้าหน้ารถ โดย
คนร้าย 2 คน จะใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะตระเวรไปตามที่เปลี่ยว เมื่อพบว่า นักท่องเที่ยวขี่จกั รยาน
ท่องเที่ยวตามลําพัง พวกมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสวิง่ ราวเอาทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวไป
กกกกกกก7. ปัญหาความนิยมของนักท่องเทีย่ วในการอาศัยหนังสื อนา เทีย่ ว หนังสื อนําเที่ยวบางเล่มซึ่ ง
จัดพิมพ์มานาน นักท่องเที่ยวใช้ขอ้ มูลในหนังสื อนําเที่ยวเป็ นเพื่อนเดินทางและเข้าพักในโรงแรมที่ไม่มี
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มาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว ทํา ให้ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสู ญหายในที่
พัก หรื อเดินหลงทาง การเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในยามวิกาล โดยไม่คาํ นึงถึงความปลอดภัย
กกกกกกก 8. ปัญหาเสพติด ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นภัยต่อสังคม พ่อค้ายาเสพติดที่แฝงมาใน
ฐานะนักท่องเที่ยวหรื อเดินทางมาเพื่อเสพยาเสพติ ด จําหน่ายยาเสพติด ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆ
ตามมาทั้งสิ้ น ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและคดีอาญาอื่นๆ
กกกกกกก 9. มัคคุเทศก์ นอกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ.2535 กําหนดให้
มัคคุเทศก์ทุกคนต้องมีใบอนุญาตการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และต้องมีบตั รอนุ ญาตทุกเวลาที่มีการ
ตรวจตรา ในปั จจุบนั ปั ญหามัคคุเทศก์นอกกฎหมายลดน้อยลงมาก เนื่องจากมีขอ้ บังคับให้มคั คุเทศก์
แขวนหรื อติดบัตรเมื่อปฏิบตั ิงานนําเที่ยว เป็ นการสะดวกในการตรวจตรา และควบคุมมัคคุเทศก์ที่ไม่
ถูกกฎหมาย
กกกกกกก 10.การฆาตกรรม ปั ญหาคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับนั กท่องเที่ยว เป็ นคดีที่รุนแรงและ
ครึ กโครมเป็ นอย่างมาก แม้วา่ คดีดงั กล่าวจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้งก็ตาม แต่เป็ นที่สนใจของสื่ อสารมวลชน
กระจายข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ คดีเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการชิงทรัพย์ การทะเลาะวิวาท
ข่มขืน และขัดผลประโยชน์ ฯลฯ ทําให้เสี ยภาพพจน์
กกกกกกก 11. การหลอกลวง ปั ญหาหลอกลวงในการซื้ อขายอัญมณี บริ ษทั นําเที่ยวไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และบริ ษทั นําเที่ยวทิ้งนักท่องเที่ยว ฯลฯ สําหรับร้านค้าอัญมณี จะมีเครื อข่าย
ปฏิบตั ิการขายกับมัคคุเทศก์ให้นาํ นักท่องเที่ยวเข้าร้านค้าที่มคั คุเทศก์ และคนขับรถ ได้รับประโยชน์
ส่ วนแบ่งค่านายหน้าหรื อค่านํ้า ปั ญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยว คือ การขายอัญมณี ในราคาที่เกินกว่าความ
เป็ นจริ งมาก นําอัญมณี ปลอมมาขายให้ลูกค้า โดยนําอัญมณี มาส่ องไฟให้ลูกค้าชมเกิดประกายสวยงาม
ชาวต่างประเทศที่ดูอญั มณี ไม่เป็ นจะถูกหลอกให้ซ้ื อ เป็ นต้น
กกกกกกก12. กลุ่มต้ มตุ๋น เช่น ผูช้ ายประเภทสองที่หากินกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยวิธีเข้าไป
เป็ นมิตรสนิทสนมชวนกันไปดื่มเหล้า และใส่ ยาสลบลงไปในเหล้าให้นกั ท่องเที่ยวดื่ม เมื่อนักท่องเที่ยว
หมดสติ จะขนทรัพย์สินเงินทองของมีค่าหลบหนีไป
กกกกกกก13. สถานเริงรมย์ สถานเริ งรมย์ แหล่งบันเทิงเหล่านี้เป็ นที่รวมของนักท่องเที่ยว หญิงบริ การ
การโชว์ประเภทต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ จะสร้างปั ญหาให้แก่นกั ท่องเที่ยวเสมอ เช่น การ
กรรโชกทรัพย์จากนักท่องเที่ยว ค่าเครื่ องดื่มราคาแพง ถ้านักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายจะถูกรุ มทําร้าย
กกกกกก ก14. ภาษาทีใ่ ช้ นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย มักมีปัญหาเรื่ องภาษาเพราะนักท่องเที่ยวพูด
ภาษาไทยไม่ได้ และคนไทยพูดภาษาต่างประเทศไม่ค่อยได้เช่นกัน ทําให้เข้าใจกันยากกว่าจะรู ้เรื่ องการ
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ติดต่อสื่ อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็ นเรื่ องลําบากใจมากสําห
รับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
กกกกกกกมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ ว
กกกกกกกมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ (2551: 117) กล่าวว่า ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรพิจารณาดําเนินการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสาเหตุ ดังนี้
กกกกกกก1. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้ านอาชญากรรม
กกกกกกกกก 1.1 จัดตั้งจุดตรวจและหน่วยรับแจ้งเหตุในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริ เวณที่มีโอกาส
เสี่ ยงสู งต่อการโจรกรรม เช่น บริ เวณแหล่งขายสิ นค้าต่างๆ
กกกกกกกกก1.2 จัดทําป้ ายหรื อแผ่นพับเตือนภัยนักท่องเที่ยวให้ทราบว่าบริ เวณใดมี ความเสี่ ยงจากโจร
ผูร้ ้าย เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวติ และทรัพย์สิน
กกกกกกกกก1.3 ฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั อาสาสมัครที่คอยให้การดูแลด้านความปลอดภัยจากโจรผูร้ ้ายที่
แอบแฝงตัวเพื่อหวังทําร้าย ข่มขืน หรื อจี้เอาทรัพย์สินจากนักท่องเที่ยว
กกกกกกก2. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้ านอุบัติเหตุ
กกกกกกกกก2.1 จัดทําป้ ายเตือนเกี่ยวกับประเภทหรื อลักษณะของอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกจุดที่มี
โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น
กกกกกกกกก 2.2 จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประ จําจุดที่มีโอกาสเสี่ ยงสู งในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น บริ เวณ
หน้าผา บริ เวณนํ้าตก
กกกกกกกกก2.3 จัดฝึ กอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์กภู้ ยั ประจําบ้าน ไว้ ณ
จุดที่สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้สะดวกที่สุด
กกกกกกกกก2.4 สร้างสิ่ งป้ องกันถาวรเพื่อป้ องกันอั นตรายตามความเหมาะสม เช่น สะพานข้ามลํานํ้า
ทุ่นลอย สําหรับแหล่งท่องเที่ยวและออกกฎหมายบังคับให้มีการประกันชีวติ และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
กกกกกกกกก 2.5 จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดที่เหมาะสม เพื่อการให้การปฐมพยาบาลผู ้
ประสบเหตุอย่างทันท่วงที
กกกกกกก3. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้ านสาธารณสุ ข
กกกกกกกกก 3.1 กําหนดมาตรการควบคุมผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มให้ผปู ้ ระกอบการ
ภายใต้สุขอนามัยและตามกฎหมาย
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กกกกกกกกก 3.2 ตรวจสอบร้านอาหารที่มีสุขอนามัยดีและประกาศเป็ นร้านที่ผา่ นการรับรองความ
สะอาด เช่น โครงการ Clean Food Good Taste โครงการร้านอาหารสะอาดเป็ นต้น
กกกกกกกกก3.3 รักษาความสะอาดบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น จัดถังขยะไว้ให้ทวั่ บริ เวณและดําจัดขยะ
ให้ถูกวิธีและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดให้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
กกกกกกก4. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้ านธรรมชาติ
กกกกกกกกก 4.1 จัดตั้งหน่วยกูภ้ ยั ในบริ เวณที่มีโอกาสเสี่ ยงสู งต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็ นต้น
กกกกกกกกก 4.2 จัดหาและเตรี ยมอุปกรณ์ติดตั้งไว้ตามจุดเสี่ ยงต่างๆ ตามความเหมาะสมกับภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ชูชีพ เชือก บันไดลิง และสายยาง สําหรับดับเพลิง
กกกกกกกกก4.3 จัดอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยไว้ตลอดเวลา ณ จุดที่สามารถจะปฏิบตั ิงาน
ได้สะดวก
กกกกกกกกก4.4 จัดให้มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ที่เสี่ ยงต่อภัยธรรมชาติโดย
หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา
กกกกกกก กก4.5 ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ที่สามารถรับรู ้กนั ได้ทวั่ ถึงภายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
เตือนล่วงหน้าก่อนภัยธรรมชาติจะมาถึงตัว
กกกกกกกกก 4.6 ติดตั้งระบบเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมยุทธศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติ กองทัพเรื อและหน่วยป้ องกันไฟป่ า กรมป่ าไม้ เป็ นต้น
กกกกกกก5. มาตรการด้ านความปลอดภัยด้ านการหลงทาง
กกกกกกกกก5.1 ปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวก่อนการเที่ยวชมภายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความคุน้ เคย
กับพื้นที่
กกกกกกกกก5.2 จัดฝึ กอบรมผูน้ าํ เที่ยวอาสาสมัคร เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ทางนักท่องเที่ยว
กกกกกกกกก5.3 จัดทําป้ ายสื่ อความหมายหรื อนําทางทุกระยะในแหล่งท่องเที่ยว
กกกกกกกกก 5.4 จัดทําแผนที่แสดงที่ต้ งั ของสิ่ งของต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวด้วยมาตรส่ วนและ
ทิศทางที่ถูกต้อง
กกกกกกกกก5.5 ควบคุมดูแลการประกอบการนําชมแหล่งท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์อาชีพให้ถูกต้องและ
เหมาะสม
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กกกกกกกกก 5.6 จัดทําหรื อก่อสร้างสิ่ งกีดขวางป้ องกัน เช่น รั้วลวดหนามหรื อสิ่ งอื่นในบริ เวณที่
ป้ องกันให้นกั ท่องเที่ยวไม่หล่นลงไปจากแหล่งท่องเที่ยวได้
กกกกกกก6. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้ านพืชและสั ตว์ภายในแหล่งท่องเทีย่ ว
กกกกกกกกก 6.1 ปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวให้ทราบล่วงหน้าว่าภายในแหล่งท่องเที่ยวมีพืช และสัตว์
อะไรบ้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
กกกกกกกกก6.2 ทําป้ ายประกาศเตือน จุดที่มีพืชหรื อสัตว์ที่เป็ นอันตรายต่อนักท่อง เที่ยวตลอดจนป้ าย
ประกาศถึงอันตรายที่อาจเกิดจากพืชและสัตว์และกิจกรรมอะไรบ้าง ที่ไม่ควรกระทําเพราะอาจเกิด
อันตรายตามมาได้ เช่น การเล่นหรื อแหย่หรื อพยายามทําร้ายสัตว์ การเด็ดหรื อทําลายพันธุ์ เป็ นต้น
กกกกกกกกก6.3 จัดเจ้าหน้าที่หรื ออาสาสมัครคอยเฝ้ าระวังดูแล ณ จุดที่อาจเกิดอันตราย
กกกกกกกกก6.4 จัดทํารั้วกั้นไม่ให้นกั ท่องเที่ยวรบกวนหรื อทําลายพืชและทําร้ายสัตว์ระหว่างเที่ยวชม
ในแหล่งท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเป็ นการช่วยป้ องกันไม่ให้สัตว์ทาํ ร้ายนักท่องเที่ยว
4. แนวคิดเกีย่ วกับตารวจท่องเทีย่ ว
กกกกกกกประวัติตารวจท่องเทีย่ ว
กกกกกก กในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็ ว มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างรายได้ให้ประเทศเป็ นจํานวนมาก
ใน
ขณะเดียวกันอาชญากรรม และการเอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นมาเป็ นเงาตามตัว รัฐบาลจึงได้
จัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากหน่วยงานตํารวจในพื้นที่
กกกกกกกโดยแรกเริ่ มในปี พ.ศ. 2519 ธุ รกิจเอกชนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรื อ อ.ส.ท.
ในขณะนั้น ได้ประสานความร่ วมมือให้กรมตํารวจพิจารณาดําเนินการให้ความคุม้ ครองและรักษาความ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวเป็ นกรณี พิเศษ กรมตํารวจจึงได้จดั ตั้งศูนย์อาํ นวยความสะดวก และให้ความ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว (ศอ.นท.) ขึ้นในสังกัดกองปราบปรามมีกาํ ลังพลประมาณ 60 นายทําหน้าที่รับ
แจ้งเรื่ องร้องเรี ยน และตรว จตราให้ความคุม้ ครอง รักษาความปลอดภัยในย่านชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานครั้งนั้นธุ รกิจเอกชนได้ร่วมกันบริ จาค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การสื่ อสารให้ไว้ในการปฏิบตั ิภารกิจ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง กรมตํารวจได้
ดําเนินการขอจัดตั้งกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อนเป็ นหน่วยงานถาวรที่รับผิดชอบในด้านการ
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อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว โดยคระรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและ
อนุมตั ิในหลักการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แต่ติดขัดเรื่ องงบประมาณ
กกกกกกก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ปี
พ.ศ.2523 เป็ นปี ท่องเที่ยวและให้กรมตํารวจ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภารกิจอํานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว โดยจัด
ให้ดาํ เนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง กรมตํารวจและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกัน
ปรับปรุ ง ศอ.นท.เป็ น “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ ยว” (ศช.นท.) ขึ้นเพื่อนบริ การนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคํา
ร้องทุกข์ กรณี ประสบปัญหาอาชญากรรม การเอารักเอาเปรี ยบ โดยขยายความรับผิดชอบไปยังส่ วน
ภูมิภาคที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันได้แก่ เมืองเชียงใหม่ พัทยา
ภูเก็ต และหาดใหญ่
กกกกกกกต่อมาในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ตระหนักในความสําคัญของหน่วยงานเฉพาะกิจดังกล่าว จึง
ได้จดั ตั้งหน่วยงานตํารวจท่องเที่ยวถาวรขึ้น คือ กองกํากับการ 8 สังกัดกองปราบปรามตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525
กกกกกกก อย่างไรก็ตามเนื่อ งจากอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้งจํานวน
นักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายไปทัว่ ประเทศ โครงสร้างตํารวจท่องเที่ยว
ในระดับกองกํากับการจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิภารกิจการอํานวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเ ที่ยว รัฐบาลจึงได้ยกฐานะตํารวจท่องเที่ยวขึ้นให้เป็ นกองบังคับการตํารวจ
ท่องเที่ยวสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมตํารวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2534
กกกกกกก หลังจากที่มีการขยายขึ้นเป็ นกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว เมื่อได้ มีการปฏิบตั ิหน้าที่ก็ได้
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนด้วนกําลังพลที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ดูแลอํานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเที่ยวได้ครองคลุมพื้นที่อย่างทัว่ ถึง กรมตํารวจซึ่ งต่อมามีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2541 โอนจัด
ตั้งขึ้นเป็ นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541
กกกกกกก ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการเป็ นกองบังคับการหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่ งมีผลให้โครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในกองบังคับการตํารวจท่ องเที่ยว
แบ่งออกเป็ น 1 ฝ่ ายอํานวยการ และ 6 กองกํากับการ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 7 กันยายน
พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
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กกกกกกกททท. พยายามประสานงานผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่ วยตํารวจท่องเที่ยวถาวรมาโดยตลอด
เพราะ เห็นว่าปั ญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นปั ญหาที่กระจายอยูท่ วั่ ทั้งราชอาณาจักร และ
สะสมมาเป็ นเวลานาน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็ นหน่วยงานที่ถาวรและรองรับปั ญหาได้ทวั่
ราชอาณาจักร ททท . ได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วย งานตํารวจท่องเที่ยวในระดับกองกํากับการ สังกัด
กองกํากับการ 8 ของกองบังคับการกองปราบปราม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2524 โดยแบ่งการบริ หารงาน
ภายในเป็ น 8 แผนก ตามอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
กกกกกกกแผนก 1 รับผิดชอบงานทางด้านธุรการ
กกกกกกกแผนก 2 รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ
กกกกกกกแผนก 3 รับผิดชอบงานด้านสายตรวจ ป้ องกันอารักขาทัว่ ประเทศ
กกกกกกก แผนก 4 รับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย วิธี พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น
ชัว่ คราว ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเขตจังหวัดใกล้เคียง คือ พระนครศรี อยุธยา สิ งห์บุรี ลพบุรี
ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี ปทุ มธานี นนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุ พรรณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ราชบุรี
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีที่ทาํ การแผนกอยูท่ ี่อาคารสํานักงาน ททท . ถนนราชดําเนิน
นอก
กกกกกกกแผนก 5 รับผิดชอบงานเช่นเดียวกันกับแผนก 4 มีเขตรับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกและ
ภาคอิสาน รวม 25 จังหวั ด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด นครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย นครพนม มุกดาหาร มีที่ทาํ การแผนกอยู่
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โทร.038-418740
กกกกกกก แผนก 6 รับผิดชอบเช่นเดียวกับแผนก 4,5 มีเขตรับผิดชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด 16
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลําปาง ลําพูน แพร่ สุ โขทัย ตาก กําแพงเพชร
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยั ธานี อุตรดิตถ์ พะเยา มีที่ทาํ กา รแผนกร่ วมอยูก่ บั ททท . ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ถนนไปรษณี ย ์ โทร.053-234490
กกกกกกกแผนก 7 รับผิดชอบเช่นเดียวกับ แผนก 4,5,6 มีเขตรับผิดชอบในเขตภาคใต้ตอนบนทั้งหมด
10 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สุ ราษฏร์ ธานี ชุมพร นครศรี ธรรมราช ตรัง สตูล มีที่ทาํ การ
แผนกร่ วมกับททท. สํานักงานภูเก็ต โทร.076-221036
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กกกกกกก แผนก 8 รับผิดชอบเช่นเดียวกับ แผนก 4,5,6,7 มีเขตรับผิดชอบในเขตภาคใต้ตอนล่าง
ทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส มีที่ทาํ การแผนกร่ วมกับททท . สํานักงาน
หาดใหญ่ โทร.074-246733
กกกกกกกกองกํากับการ 8 กองบังคับการกองปราบปรามได้ประสานงานร่ วมมือกับตํารวจในท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านการป้ องกัน และปราบปราม พร้อมทั้งศูนย์ประสานงานให้ฝ่านคุม้ ครอง
นักท่องเที่ยวดําเนินตามนโยบายของกรมตํารวจ ในด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวทัว่
ราชอาณาจักร โดย กก .8 ป. สามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 89.10% โดยปัญหา
ความเดือดร้อน ส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาเช่นเดียวกับที่มีการร้องเรี ยนที่ ศช .ทท. คือ ลักทรัพย์ วิง่ ราวทรัพย์
ถูกโกงราคาสิ นค้า ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ เป็ นต้น

โครงสร้ าง

ภาพ 2.1 แสดงโครงสร้างของกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ทีม่ า: กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว: เว็บไซต์
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กกกกกกกอานาจหน้ าที่
กกกกกกกกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว มีอาํ นาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
กกกกกกก1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าํ เร็ จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งรักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญอื่นๆ
กกกกกกก2. รักษาความสงบเรี ยบร้อย ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทัว่ ราชอาณาจักร
กกกกกกก 3. ปฏิบตั ิงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเ กี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาทัว่ ราชอาณาจักร ทั้งในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายหรื อผูต้ อ้ งหาเป็ นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อการท่องเที่ยว หรื อเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรื อใน
กรณี ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กกกกกกก4. ให้ความช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
กกกกกกก5. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
กกกกกกกวิสัยทัศน์
กกกกกกกบริ การ ดูแล รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ย วด้วยไมตรี จิตมีมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
รักษาชื่อเสี ยงของประเทศไทย ให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทํารายได้หลักสู่ ระบบ
เศรษฐกิจจนเป็ นมรดกตกทอด ถึงลูกหลานไทยต่อไป
กกกกกกกพันธกิจ
กกกกกกก1. สร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้แก่นกั ท่องเที่ยว
กกกกกกก2. สร้างความพึงพอใจ ในการบริ การและอํานวยสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
กกกกกกก 3. ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรี ยบ และคุม้ ครองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว
กกกกกกก4. ขจัดปัญหา การทําให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่ อมโทรม เสี ยหาย ไร้ระเบียบ
กกกกกกก5. ปกป้ อง คุม้ ครอง วงจรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กกกกกกก6. สร้างความร่ วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับองค์กรตํารวจหรื อหน่วยบังคับใช้กฎหมายทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการคุม้ ครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว (กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว: ม.ป.ป.
: เว็บไซต์)
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปของถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกประวัติ
กกกกกกก ถนนข้าวสารเป็ นถนนที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โดยกรมโยธาธิการได้กราบบังคมทูลให้ตดั ถนนตรอกข้าวส าร เริ่ มตั้งแต่ถนนหน้าวัดชนะ
สงคราม (ซึ่ งได้นามว่าถนนชนะสงคราม) ตัดมาทางตะวันออกตามตรอกข้าวสารแล้วสร้างสะพานข้าม
คลองมาบรรจบกับถนนเฟื่ องนครตอนหน้าสวนหลวงตึกดิน พระราชทานนามถนนตามเดิมว่า "ถนน
ข้าวสาร"
กกกกกกกถนนข้าวสาร เดิมเป็ นย่านเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็ นตรอกที่ขายข้าวสาร เป็ นแหล่งค้าขาย
ข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ซึ่ งข้าวสารจํานวนมากจะถูกขนส่ งมาจากฉางข้าวหลวง สะพาน
ช้างโรงสี ริ มคลองคูเมืองเดิม หรื อ ปั จจุบนั ก็คือ คลองหลอด เลียบมาตามแม่น้ าํ เจ้าพระยาขึ้นที่ท่าเรื อ
บางลําพู เพื่อนําข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชุ มชนต่างๆ ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ นอกจากนี้ก็ยงั จําหน่าย
ถ่านเพื่อใช้ประกอบอาหาร ของชํา โดยถัดออกไป 1 ถนน จะเป็ นคลองที่เชื่อมต่อมาจากแม่น้ าํ เจ้าพระยา
มีการค้าขายข้าวสารมากมายจึงเรี ยกว่าตรอกข้าวสาร (เพราะขนาดเล็ก) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็ นถนนข้าวสาร
หลังจากนั้นก็เริ่ ม เกิดชุมชนขึ้น และขยับขยายต่อไป ต่อมาเริ่ มมีร้านขายของมากขึ้น เช่นร้านขายของ
เล่น อย่างลูกข่าง ร้านขายก๋ วยเตี๋ยวเรื อต่อมาความเป็ นอยูข่ องชุมชนแห่งนี้เริ่ มเปลี่ยนไป
เมื่อมี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2525 ซึ่ งเป็ นปี แห่งการเฉลิมฉลองกรุ งเทพมหานคร
ครบรอบ 200 ปี ได้เข้ามาเช่าห้องพักอาศัยเพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสําคัญนี้ และ
เริ่ มมีฝรั่งเข้ามามาถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยูก่ นั จํานวนมาก ที่มาเช่าที่ เช่าเกส
เฮาส์ ซึ่ งตอนนั้นยังไม่มี ก็ตอ้ งเช่าจากบ้านที่อยูแ่ ถวนั้นซึ่ งใช้แบ่งเช่า จึงเป็ นที่มาของเกสเฮาส์ เกสต์เฮ้าส์
ของชาวต่างชาติเริ่ มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลังเริ่ มมีคนเข้ามาเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ นศูนย์รวม
ของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย จนเป็ นที่โด่งดังในที่สุด ก่อนที่จะมา ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบอีกทีในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมากลายเป็ นย่านบันเทิงยามราตรี ที่สาํ คัญของกรุ งเทพฯ
(วิกิพีเดีย :
ม.ป.ป.: เว็บไซต์)
กกกกกกกถนนข้าวสารถือเป็ นถนนที่ได้รับความนิยมในการเล่นนํ้าในวันสงกรานต์ที่คราครํ่าไปด้วย
นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทัว่ ทุกมุมโลก การเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสารเริ่ มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2533
เนื่องจากที่ถนนข้าวสารนี้เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยชัว่ คราว หรื อที่เรี ยกว่าเกสต์เฮ้าส์ ดังนั้นประเพณี การเล่น
นํ้าสงกรานต์ของคนไทยจึงถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาพักในถนนข้าวสารเป็ นอย่างมาก
โดยการเล่นสงกรานต์ถนนข้า วสารในช่วงแรกๆ ก็เป็ นแต่เพียงเล่นสาดนํ้ากันธรรมดาเท่านั้น แต่
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เทศกาลสงกรานต์น้ ีมาโด่งดังในช่วง พ.ศ. 2542-2543 โดยนอกจากการเล่นสาดนํ้าเป็ นปกติแล้ว ก็ยงั มี
ทั้งการจัดกิจกรรม มีเวทีการแสดง มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุน จากแต่ก่อนที่คนเล่นต้องเตรี ยมนํ้า
เตรี ยมแป้ งมาเล่นกันเอง และมีน้ าํ เตรี ยมไว้ให้เล่นตามจุดต่างๆ ด้วย
กกกกกกกอเล็กซ์ การ์แลนด์ (Alex Garland) เจ้าของบทประพันธ์ เรื่ อง The Beach เคยให้คาํ นิยามถนน
สายนี้ ในรายการวิทยุ BBC-Radio 1 ไว้อย่างน่าสนใจว่า "จะมีที่ไหนหนอที่มี คนสารพัดชาติมารวมตัว
กันที่นี่ ที่ถนนข้าวสาร ถนนที่เพียบไปด้วยเรื่ องเหลือเชื่อ เพราะที่นี่คุณจะหาเทปผีจากวงดังวงไหนก็ได้
ในโลก มีที่พกั ราคาถูก”
กกกกกกก สําหรับเกสเฮ้าส์ที่มีชื่อเสี ยงมาช้านานและเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้
ต่างประเทศเป็ นอย่างดีจะมีอยูไ่ ม่กี่แห่ง ได้แก่ TOP GUEST HOUSE ที่ต้ งั อยูข่ า้ งตรอกสวัสดี และ
BONNY GUEST HOUSE ซึ่ งเป็ นเกสเฮ้าส์แห่งแรกของถนนข้าวสารที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2527
เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลกทีเดียว ราคาค่าเช่าห้องค้างคืนตามเกสเฮ้าส์ต่างๆ จะถูกมาก ถูกกว่า
ไปพักตามโรงแรมหรู ๆ คือราคาค่าห้องเริ่ มตั้งแต่ 100 บาทไปจนถึง 500-600 บาทต่อวัน แต่ก็จะอยูก่ นั
เป็ นเดือนๆ แต่คิดค่าเช่าเป็ นรายวัน ราคาที่วา่ นี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของแต่ละสถานที่ที่เปิ ดให้บริ การ
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั มีโรงแรมขนาดกลางมาเปิ ดเพิม่ มากขึ้น เช่น Buddy Boutique Hotel ซึ่ งค่าห้องจะ
มีราคาสู งกว่าเกสเฮ้าส์ทวั่ ไปอยูใ่ นระดับหลักสองพันบาทขึ้นไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (2555) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ
ต่อการมาท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ
87.6 เห็นว่าสถานการณ์วกิ ฤตนํ้าท่วมประเทศไทยส่ งผลน้อยถึงน้อยที่สุดต่อการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยว
ขณะที่ร้อยละ 12.4 เห็นว่าส่ งผลมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่ งที่ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยว
กรุ งเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกคือ อาหารไทย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุ
(ร้อยละ 54.0) และอัธยาศัยไมตรี ของคนไทย (ร้อยละ 41.7) สําหรับสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึง
เป็ นอันดับแรก เมื่อคิดถึงกรุ งเทพฯ ได้แก่ วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง (ร้อยละ 29.6) รองลงมา
คือ วัดวาอาราม (ร้อยละ 13.7) และแหล่ง ชอปปิ้ ง (ร้อยละ 10.5) อย่างไรก็ตามเรื่ องที่นกั ท่องเที่ยวเป็ น
กังวลมากที่สุดเมื่อมาท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ อันดับแรกคือ การจราจรติดขัด (ร้อยละ 35.2) รองลงมาคือ
สิ นค้าราคาแพง ถูกโก่งราคา (ร้อยละ 17.3) และการโก่งค่าโดยสารของ รถแท็กซี่ รถตุก๊ ๆ (ร้อยละ15.0)
ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อก ารมาท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ ในภาพรวม พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
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ความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.65 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากผลการสํารวจเมื่อเดือน
เมษายนที่ผา่ นมา (7.52 คะแนน) 0.13 คะแนนโดยมีคะแนนความพึงพอใจในอาหารและเครื่ องดื่มสู งสุ ด
ที่ 8.65 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพอากาศตํ่าสุ ดที่5.05 คะแนน
กกกกกกก เมื่อถามถึงความตั้งใจในการเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ในประเทศไทยพบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติร้อยละ 58.6 คิดว่าจะอยูเ่ ฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ในประเทศไทย โดยสถานที่ที่ต้ งั ใจจะไป
เฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่อนั ดั บแรกคือ เกาะสมุย (ร้อยละ 8.5)รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ
7.8) และถนนข้าวสาร (ร้อยละ 5.6) ขณะที่ร้อยละ 31.1 คิดว่าจะไม่อยู่ และร้อยละ 10.3ยังไม่แน่ใจ เมื่อ
ถามต่อว่าเชื่อมัน่ ต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ของไทยหรื อไม่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.2 เชื่อมัน่ มีเพียงร้อยละ 19.8 ที่ไม่เชื่อมัน่ เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุ งเทพฯ อีกหรื อไม่ พบว่าร้อยละ 83.6 ระบุวา่ จะกลับมา
อีก ขณะที่ร้อยละ 1.0 ระบุวา่ จะไม่กลับมาอีก และร้อยละ 15.4 ยังไม่แน่ใจ เมื่อถามต่อว่ายินดีที่จะ
แนะนําและบอกต่อให้ผอู ้ ื่นมาเที่ยวกรุ งเทพฯหรื อไม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 92.2 ระบุวา่ จะ
แนะนํา ขณะที่ร้อยละ 0.7 ระบุวา่ จะไม่แนะนําและ ร้อยละ 7.1 ไม่แน่ใจ
กกกกกกก นันท์นภัส อรรถาผล (2552) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่า งชาติต่อการ
ให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันส่ งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํา รวจ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้านการให้บริ การ ปัจจัยด้าน ภูมิ ภาค การเดินทางมาท่องเที่ยว
ประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยว การรับรู้ขอ้ มูลตํา รวจท่องเที่ยว มีความแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัย
ด้าน เพศ อายุ และสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านการรักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้าน เพศ
สถานภาพ ภูมิภาค การเดินทางมาท่องเที่ยว มีความแตกต่างกั น ปัจจัยด้าน อายุ ประสบการณ์กา ร
เดินทางมาท่องเที่ยว ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ปัจจัยด้าน อายุ
ภูมิภาค การเดินทางมาท่องเที่ยว ประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยว มีความแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัย
เพศ สถานภาพไม่มีความแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจยั ควรมีการพัฒนา เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการสื่ อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา ควรจะมีการต รวจ
สภาพปั ญหาจากแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลในด้านต่างๆ เพียงพอที่จะนาไป
ปรับปรุ งการให้บริ การ ของตํา รวจท่องเที่ยว จัดให้มีศูนย์การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้เพียงพอและทัน
ต่อเวลาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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กกกกกกกพชร ภู่เจริ ญ และคณะ (2551) การศึกษาระดับปัจจัยในการเลือกที่พกั ประเภทเกสเฮาส์บริ เวณ
ถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวชาว
อเมริ กนั ตัดสิ นใจเลือกพักที่ถนนข้าวสารมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสี ยงของถนนข้าวสาร เพราะถนน
ข้าวสารเป็ นสถานที่ที่มีชื่อในด้านที่พกั แบบราคาถูก มีความปลอดภัย อีกทั้งยังเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มี
สิ นค้าหลากลายให้เลือกซื้ อเป็ นของที่ระลึก บริ เวณถนนข้าวสารมีร้านค้าเหล่านี้มาก ไม่จาํ กัดเพียงใน
บริ เวณถนนข้าวสารเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริ เวณใกล้เคียง เช่น บางลําพูที่เป็ นแหล่งซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
อยูค่ ู่กบั กรุ งเทพฯ มานานนับหลายสิ บปี นอกจากนี้ถนนข้าวสารยังเต็มไปด้วย ผับ บาร์ ร้านอาหาร ร้าน
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่ งเป็ นแหล่งกิจกรรมบันเทิงยามคํ่า คืนที่รวบรวมบรรดานักทอง เที่ยวทั้งหลายเข้าไว้
ด้วยกัน หลากชาติ หลายภาษา เป็ นโอกาสอันดีที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวติ
ด้วยเหตุน้ ีนกั ท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั จึงตัดสิ นใจเลือกพักในบริ เวณนี้ในการศึกษาความพึงพอใจ ในการ
ใช้บริ การสถานที่พกั แรมในถนนข้าวสารในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก ต่อการให้บริ การสถานที่พกั แรมประเภทเกสเฮาส์ที่ถนนข้าวสาร
จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่านักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั มีความพึงพอใจในระดับที่ไม่แตกต่างกันต่อการบริ ก
าร
สถานที่พกั แรมที่ถนนข้าวสาร
กกกกกกกสมกมล พวงพรหม (2546) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในชุมชนถนนข้าวสาร
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่ วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี และมีสถานภาพ
สมรสโสด นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อเมริ กา อังกฤษ และ
ญี่ปุ่น ตามลําดับ ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นนักเรี ยน /นักศึกษา มีรายได้ /ปี
น้อยกว่า US$ 10,000 และพบว่า 1. ปั จจัยจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เพื่อความสนุกสนานบันเทิง ที่พกั ราคาถูก และเพื่อความสะดวกในการซื้ อ
สิ นค้า 2. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารมากที่สุด ได้แก่ จากเพื่อน และจาก
อินเตอร์เ น็ต 3. จากการศึกษาวิจยั ทัศนคติในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารด้านต่าง
ๆ ของ
นักท่องเที่ยว ต่างชาติ พบว่า 3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีทศั นคติเกี่ยวกับราคาของที่พกั อยูใ่ นระดับที่ดี
ส่ วนทัศนคติเรื่ อง ความสะอาดและความปลอดภัยของที่พกั อยูใ่ นระดับที่ไม่ดี 3.2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีทศั นคติเกี่ยวกับรู ปแบบดนตรี ในบาร์ เบียร์ ผับ คลับ หรื อสถานบันเทิง อยูใ่ นระดับที่ดี ส่ วนทัศนคติ
เรื่ องความหลากหลายในการให้บริ การ , ราคาของเครื่ องดื่ม , ความหรู หรา และคุณภาพการให้บริ การ
ของพนักงานบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง 3.3 นักท่องเที่ยวต่าง ชาติมีทศั นคติเกี่ยวกับรสชาติของ
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อาหารไทย และความหลากหลายของ ร้านอาหารอยูใ่ นระดับที่ดี ส่ วนทัศนคติเรื่ องรสชาติของอาหาร
นานาชาติ , คุณภาพของอาหารนานาชาติ และคุณภาพของอาหารไทย อยูใ่ นระดับปานกลาง 3.4
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีทศั นคติเกี่ยวกับความหลากหลายของบริ การ , ราคาค่าบริ การ และ การให้บริ การ
ของธุ รกิจนําเที่ยว อยูใ่ นระดับปานกลาง 3.5 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีทศั นคติเรื่ องความหลากหลายของ
ประเภทสิ นค้า , ความทันสมัยของสิ นค้า เมื่อเทียบกับแหล่งช็อปปิ้ งอื่น ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ราคาของสิ นค้า เมื่อเทียบกับแหล่งช็อปปิ้ งอื่น ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับปานกลาง 3.6
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีทศั นคติเรื่ องราคาค่าบริ การ และความความเร็ วของอินเตอร์เน็ต และการส่ ง Mail
เมื่อเทียบกับร้านอินเตอร์ เน็ตอื่น ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับปานกลาง 4. พฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่าผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารในครั้งนี้มากที่สุดได้แก่ เพื่อนและตัวเอง และในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารในครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน และพบว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นครั้งที่ 2 จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้ต่อวันคือ US$ 43.29 และนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่คิดว่า อาจจะมาท่องเที่ยวอีกครั้งในคราวหน้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 5 . จากการศึกษาวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักท่ องเที่ยวต่างชาติ ที่มี
อิทธิ พลต่อทัศนคติในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร พบว่า 5.1 เพศ และรายได้ แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อทัศนคติดา้ นแหล่งบันเทิงในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 5.2 สถานภาพ
สมรส, อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อทัศนคติดา้ นที่พ ั กในการท่องเที่ยวในชุมชนถนน
ข้าวสารแตกต่างกัน 5.3 การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อทัศนคติดา้ นร้านอาหารในการ
ท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารที่แตกต่างกัน 6. การศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 7. ปั จจัยจูงใจในการท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติดา้ นแหล่งบันเทิง ร้านอาหาร ธุ รกิจนําเที่ยว แหล่ง
ช้อปปิ้ ง และร้านอินเตอร์เน็ต ในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร 8. ปั จจัยจูงใจในการท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวต่างชาติในการ ท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร 9. การ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติดา้ นที่พกั และด้าน
แหล่งบันเทิง ในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร 10. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ยว มี
ความสัมพั นธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร
11.
ทัศนคติดา้ นที่พกั , แหล่งบันเทิง , ร้านอาหาร, ธุ รกิจนําเที่ยว , แหล่งช็อปปิ้ ง และร้านอินเตอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร
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กกกกกกกมนสิ นี อรรถวานิช (2549) ศึกษาเรื่ อง แนวคิดในการอนุรักษ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบกายภาพเมือง : กรณี ศึกษา บริ เวณถนนข้าวสาร ผลการศึกษาพบว่า ถนนข้าวสาร ส่ วนหนึ่ง
ของเมืองเก่า กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ถนนที่มีความเป็ นมาและประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน จากแหล่ง ค้า
ข้าวสารของพระนคร เป็ นที่ต้ งั ของวังเจ้านายจากการขยายวังหน้ามาทางด้านเหนือข้ามคลองเมืองเดิม
เช่น กลุ่มวังสะพานเสี้ ยว หรื อวังในสมเด็จพระปิ่ นเกล้าและบ้านข้าราชการ ด้วยทําเลที่ต้ งั ที่อยูใ่ กล้วงั
หลวงและ แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเก่า ทําให้บริ เวณถนนข้าวสารมีการพัฒนาการเป็ นแหล่งที่พกั ราคาถูก
ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติหรื อที่เรี ยกกันว่า เกสต์เฮ้าส์ จนปั จจุบนั ถนนข้าวสารได้กลายเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย สี สันและบรรยากาศในยามคํ่าคืน แหล่ง
สถานบันเทิง ถนนคนเดิน ตรอกซอย และที่วา่ งภายใน ได้กลายเป็ นลักษณะเฉพาะของถนนข้าวสาร
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอ แนวคิดในการอนุรักษ์ถนนข้าวสาร ซึ่ งเกิดจากการพัฒนาขึ้น
จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเก่า โดยเริ่ ม จากการศึกษา หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแ ปลงองค์ประกอบกายภาพใน บริ เวณพื้นที่ศึกษา จากแผนที่ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ร่ วมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงการลงพื้นที่ในการ สํารวจ จากนั้นนําข้อมูลที่
ได้มาจากการวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพ รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่เพื่อ
นํามาสรุ ปเป็ นแนวคิดในการ อนุรักษ์พ้นื ที่บริ เวณถนนข้าวสารบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบกาย ภาพเมือง ผลการวิจยั พบว่า การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพของพื้นที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงการสัญจรจากทางนํ้า เป็ นทางบก องค์ประกอบทางด้านอาคารที่มีการรื้ อถอนเป็ นรู ปแบบ
ของอาคารสมัยใหม่ อาคารเก่าที่ยงั คงอยูใ่ น พื้นที่และการแบ่งแปลงที่ดินจากแปลงที่ดินขนาดใหญ่เป็ น
แปลงที่ดินขนาดเล็ก การศึกษาทําให้พบองค์ประกอบที่มี ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบแผนที่ในแปลงที่ดินทําให้พบรู ปแบบการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบกายภาพ ที่ส่งผลให้
ถนนข้าวสารมีลกั ษณะเฉพาะ ตัว การเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ถนนข้าวสาร จึงพิจารณาบนพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพบริ เวณถนนข้าวสาร
เป็ นแนวคิดในการยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองในปั จจุบนั เพื่อรักษาคุณค่าที่เกิดขึ้นและบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของพื้นที่
โดยการ ศึกษานี้มุ่งหวังให้เป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้กบั พื้นที่อื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ใกล้เคียงกับบริ เวณ ถนนข้าวสารได้ต่อไปและเพื่อรักษาองค์ประกอบกายภาพในฐานะเมืองเก่า
รัตนโกสิ นทร์
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กกกกกกกรณชัย อ่อนสุ ดรักษ์ (2552) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวในกรุ งเทพมหานคร
ของกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ เป็ นนักท่องเที่ ยวเพศ
ชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยนักท่องเที่ยวเกือบครึ่ งหนึ่งมีอายุ 21 - 30 ปี และ 1 ใน 4 มีอายุระหว่าง
31 - 40 ปี จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 คนใน 5 คนมีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ
สู งกว่าปริ ญญาโท และมัธยมศึกษาตอนปลาย นักท่องเที่ ยว 2 ใน 4 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
และเป็ นนักศึกษา อย่างละกึ่ งหนึ่ ง ในส่ วนรายได้นกั ท่องเที่ ยว พบว่า 3 ใน 5 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
4,000 ดอลลาร์ 3,001 - 4,000 ดอลลาร์ และ 1,001 - 2,000 ดอลลาร์ ในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน และ
นักท่องเที่ ยวเกือบ 3 ใน 5 มีภูมิลาํ เนาในเขตทวีปยุโรปกับเอเชีย อย่างละกึ่ งหนึ่ งของนักท่องเที่ ยว
ทั้งหมด และ 1 ใน 5 มาจากอเมริ กา ส่ วนที่ เหลือเป็ นนักท่องเที่ ยวจากโอซีเนีย ตะวันออกกลาง และ
แอฟฟริ กา
กกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ ยวชาวต่างชาติพบว่า นักท่องเที่ ยว 9 ใน 10เดินทางมายัง
กรุ งเทพมหานครด้วยเครื่ องบิน มีเพียงส่ วนน้อยที่ เดินทางรถโดยสาร รถตู้ และรถส่ วนตัว โดย
นักท่องเที่ยวเกือบ 1 ใน 4 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว และนักท่องเที่ยวเกือบครึ่ งหนึ่งเลือกมาท่องเที่ ยว
กรุ งเทพมหานครในฤดูร้อน และไม่นิยมท่องเที่ยวในฤดูฝน ทั้งนี้ นักท่องเที่ ยวจะตัดสิ นใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ ยวด้วยตัวเอง นักท่องเที่ ยวให้เหตุผลสําคัญในการเลือกมาเที่ ยวกรุ งเทพมหานคร คือ ผูค้ นเป็ น
มิตร มีเหตุผลว่ากรุ งเทพมหานครมีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการและมีอากาศดี ในส่ วนเรื่ องค่าใช้จ่ายไม่
เกิน 2,500 บาท ต่อครั้ง และใช้บริ การที่พกั โรงแรมพักผ่อนในกรุ งเทพมหานคร โดยเฉลี่ ยเป็ นระยะเวลา
7 วัน ในส่ วนแหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ ยวกรุ งเทพมหานคร พบว่า กว่าร้อยละ 59.0 มี
ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
รองลงมา คือวาร สารด้านการท่องเที่ ยว และ
นักท่องเที่ ยวครึ่ งหนึ่ งให้ความสนใจไปเยี่ ยมชมและให้ความประทับใจเยี่ ยมชม วัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม (วัดพระแก้ว ) พระบรมมหาราชวัง รองลงมาคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
และสยามแสคว์ ตามลําดับ ความต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การทางการท่ องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า นักท่องเที่ ยวต่างชาติมีความต้องการซื้ ออาหาร เครื่ องดื่ ม รองลงมา คือ
ซื้ อเสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่ องแต่งกาย และซื้ อของฝาก ของที่ระลึก สิ นค้าหัตถกรรม สิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้า
OTOP ในส่ วนบริ การที่นกั ท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือ ล่ามภาษาอังกฤษ มากที่สุด รองลงมาอันดับ
2 คือ บริ การนวดแผนโบราณ สปา ธุ รกิจบันเทิง บริ การนําเที่ ยว สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร แนวทางการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากการศึกษาพบว่า
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1.ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติกรุ งเทพมหานครควรมีการส่ งเสริ มในด้าน
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พร้อมบริ การแก่นกั ท่องเที่ ยว
กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ ยว ที่ มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น สื่ อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ควรมีความหลากหลายทางด้านภาษาและข้อมูลที่ ทันสมัยเพื่ อตอบสนองการรับข้อมูล
ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานครต่อไป
2.ด้านความต้องการสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร ทางกรุ งเทพมหานครควรมี
การจัดตั้ งกิจกรรมส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและบริ การที่ นักท่องเ ที่ยวต้องการเช่น เทศกาลอาหารหรื อ
จัดตั้งแหล่งบริ การทางด้านสิ นค้าในเขตพื้ นที่การท่องเที่ ยวต่างๆ ที่เพียงพอแก่นกั ท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ
อีกทั้ งควรมีการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริ การและภาษาทีใช้สื่อสารเพื่อการบริ การที่มีคุณภาพสู งสุ ดแก่นกั ท่องเที่ยว
3.แนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากรุ งเทพมหานครควรมีการส่ งเสริ ม
ทางการท่องเที่ยวดังนี้ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานครควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเน้นสร้างความผูกพัน และเน้นเรื่ องของการสื่ อสาร
ทางความรู ้สึกแก่นกั ท่องเที่ ยวชาวต่างชาติและประชาชนในพื้ นที่ เพื่อให้นกั ท่องเที่ ยวเกิดทัศคติที่ ดีแก่
การท่องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานครและปร ะเทศไทยและกลับมาท่องเที่ ยวในโอกาส ต่อไป ด้านการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ควรเป็ นกิจกรรมที่เสริ มสร้างสภาพเศรษฐกิจสังคมภาพลักษณ์ท่องเที่ ยว การ
ใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อม และเป็ นการท่องเที่ ยวแบบยั่ งยืน ไม่เป็ นการท่องเที่ ยวที่ ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม และ
สภาพสังคมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานครควรมีการนําเทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวมากยิ่ งขึ้ น เพราะการโรดโชว์ หรื อเทรดโชว์ เพียงอย่างเดียวไม่ดงั นั้ น
การพัฒนาเว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานครที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา การจัดรู ปแบบ
สื่ อนําเสนอมีความน่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจง่ายและข้อมูลการท่องเที่ ยวเป็ น ข้อมูลที่ ทนั สมัย ทํา
ให้นกั ท่องเที่ ยวสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและบริ โภคสื่ อประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพทําให้
นักท่องเที่ยวรับข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเป็ นช่องทางที่นกั ท่องเที่ ยวนิยมอีกช่องทางหนึ่ งด้วย
อีกทั้งการจัดตั้ งศูนย์อาํ นวยการทางการท่องเที่ ยวในเขตก ารท่องเที่ ยวในพื้ นที่ เขตการปกครองต่างๆที่
มากขึ้นเป็ นการช่วยลดปั ญหาแก่นกั ท่องเที่ยวและเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ ยวและควร
มีการจัดสรรบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถให้เพียงพอต่อการการบริ การนักท่องเที่ ยว ด้านพัฒนา
บุคลากร กรุ งเทพมหานครควรมีการส่ งเสริ มให้ภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ ยวข้อง
กับการท่องเที่ ยวพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนและบุคลากรทางการท่องเที่
ยวให้มีความรู้
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ความสามารถในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่ นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการ
บริ การทางการท่องเที่ ยวให้มีคุณภาพดียิ่ งขึ้ นไปเพื่ อสร้างความประทับใจและคุณภาพในการบริ การ
สู งสุ ดแก่นกั ท่องเที่ยว
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานได้ และ เดินทางท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 มี จํานวน
19,098,323 คน (กรมการท่องเที่ยว: 2555: เว็บไซต์)
กกกกกกก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

คือ นักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว

กรุ งเทพมหานคร จํานวน 19,098,323 คน การศึกษ าครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ นําจํานวนประชากรทั้งหมดไป
คํานวณ Taro Yamane’s โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
ตัวอย่าง
กกกกกกกลักษณะการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ทราบความ
น่าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเริ่ มต้นแจก
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด จนครบจํานวน
400 ชุด
เครื่องมือในการวิจัย
กกกกกกกเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
กกกกกกก ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ภูมิภาค มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
กกกกกกกตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการให้บริ การ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก และด้านสถานที่ เกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับ มี
ความหมาย คือ

45

กกกกกกกกก5
หมายถึง
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
กกกกกกกกก4
หมายถึง
อยูใ่ นระดับมาก
กกกกกกกกก3
หมายถึง
อยูใ่ นระดับปานกลาง
กกกกกกกกก2
หมายถึง
อยูใ่ นระดับน้อย
กกกกกกกกก1
หมายถึง
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
กกกกกกกตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็ นคําถามปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้อย่างอิสระ ทั้งในเชิงข้อปั ญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ตํารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจยั นําไปทดสอบหาความเที่ยงตรงและหา
ความเชื่อมัน่ ดังนี้
1.นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนําเสนอที่
ปรึ กษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ
2. การหาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปเสนอต่อที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อ
ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้ง
นี้หรื อไม่ หลังจากนั้นก็นาํ มาแก้ไขปรับปรุ งเพื่อดําเนินการในขั้นต่อไป
3. นําแบบสอบถามฉบับที่แก้ไข ปรับปรุ งเรี ยบร้อย ไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดสอบซึ่ งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
การหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient:
ɑ) โดยกําหนดให้แบบทดสอบที่มีค่า ɑ = 0.7 ขึ้นไป เป็ นแบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมัน่ เป็ นที่ยอมรับ
ได้ ซึ่ งค่าที่ได้ ɑ =0.82
4. นําแบบสอบถามที่ได้มาจัดพิมพ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีขอ้ มูลหลายด้านที่ตอ้ งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ศึกษาและนํามาประกอบกันเพื่อให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวิจยั ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
กกกกกกก1. เตรี ยมแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เพื่อนําไปเก็บข้อมูล ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก2. ดําเนินการนําแบบสอบถามไปยัง ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความร่ วมมือให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอบแบบสอบถาม
กกกกกกก3. ผูช้ ่วยนักวิจยั ทําการแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด โดยนํา
แบบสอบถามไปสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มายังถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
เป็ นผูอ้ ่านและตอบแบบสอบถามเอง โดยผูช้ ่วยนักวิจยั จะอยูร่ อรับแบบสอบถามกลับคืนโดยทั นที กรณี
ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีขอ้ สงสัยไม่เข้าใจผู ้ ช่วยนัก วิจยั จะคอยชี้แจง และอธิ บายข้อสงสัยให้แก่ผตู ้ อบ
แบบสอบถาม
กกกกกกก4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในแบบสอบถาม
กกกกกกก5. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.กข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ย ค่าความถี่ ร้อยละ
2.กข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานค ร วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1-5 คะแนน โดยกําหนด
ในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็ น 5 ช่วง (บุญชม ศรี สะอาด: 2535)
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จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็ น 5 ช่วงได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
3.กการวิเคราะ ห์ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการใช้ค่า t-test กรณี 2 กลุ่ม และ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใช้ค่า F-test กรณี 3 กลุ่ม และมากกว่า
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บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษา “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ” ผูศ้ ึกษาได้จดั แบ่งการนําเสนอผลการศึกษาข้อมูล
ตามลําดับ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
2. ระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ต่อ ระดับ ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
4. ข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และการรับรู ้ในการให้บริ การของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติซ่ ึ งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้แสดงผลการศึกษาในรู ปตาราง
และอธิ บายผลการศึกษาที่ได้รับจากตารางดังนี้
ตาราง 4.1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
เพศ (N = 400)
ชาย
หญิง
อายุ (N = 400)
ตํ่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี

จานวน
194
206

ร้ อยละ
48.5
51.5

47
219
85
33

11.8
54.8
21.2
8.2
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ตาราง 4.1 (ต่ อ)
อายุ (N = 400) (ต่อ)
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ภูมิลาเนา (N = 400)
ทวีปอเมริ กา
ทวีปยุโรป
ทวีปโอเชียเนีย
ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

13
3

3.2
0.8

41
243
1
86
25

10.2
60.8
0.2
21.5
6.2

ทวีปแอฟริ กา
4
อื่นๆ (โปรดระบุ)
จานวนครั้งในการเดินทางท่ องเทีย่ วถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร (N = 400)
ครั้งแรก
129
2 – 4 ครั้ง
153
5 – 10 ครั้ง
73
มากกว่า 10 ครั้ง
45
ระยะเวลาในการพัก (N = 400)
ตํ่ากว่า 3 คืน
214
4 – 6 คืน
118
7 – 9 คืน
23
10 – 12 คืน
13
มากกว่า 15 คืน
32
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
วารสารด้านการท่องเที่ยว
114
เอกสาร แผ่นพับ
73

1.0
32.2
38.2
18.2
11.2
53.5
29.5
5.8
3.2
8.0
28.5
18.2
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ตาราง 4.1 (ต่ อ)
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) (ต่ อ)
อินเทอร์ เน็ต และหน่วยงาน/องค์กรด้าน
215
การท่องเที่ยว
เพื่อน
123
อื่นๆ
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับตารวจท่ องเทีย่ วในประเทศไทย (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
อินเตอร์เน็ต
156
บริ ษทั ทัวร์ / มัคคุเทศก์
55
แผ่นพับ
54
ป้ ายโฆษณา / ป้ ายประกาศ
60
จากการบอกเล่าของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
153
จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
อื่นๆ

25
44

53.8
30.8
39.0
13.8
13.5
15.0
38.2
6.2
11.0

กกกกกกกจากตาราง 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็ น
เพศหญิง จํานวน 206 คิดเป็ นร้อยละ 51.5 เพศชาย จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า เป็ นผูม้ ี อายุระหว่ าง 21-30 ปี มากที่สุด จํานวน 219 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.8 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 อายุ ต่าํ กว่า 20 ปี
จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 อายุระหว่าง
51-60 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
กกกกกกก เมื่อจําแนกตามกลุ่มภูมิลาํ เนา พบว่า ทวีปยุโรป มากที่สุด จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.8 รองลงมา ทวีปเอเชีย จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ21.5 ทวีปอเมริ กา จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.2 ทวีปออกเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ทวีปแอฟริ กา จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.0 และทวีปโอเชียเนีย จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2
กกกกกกก เมื่อจําแนกตาม จํานวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินท างมา 2-4 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 รองลงมา
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คือ เดินทางครั้งแรก จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.2 เดินทางมา 5-10 ครั้ง จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.2 และเดินทางมามากกว่า 10 ครั้ง จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามระยะเวล าในการเข้าพัก ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยว
พักค้างคืนตํ่ากว่า 3 คืน จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ พักค้างคืน 4-6 คืน จํานวน
118คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 พักค้างคืนมากกว่า 15 คืน จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 พักค้างคืน 7-9
คืน จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 และพักค้างคืน 10-12 คืน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2
กกกกกกก เมื่อจําแนกตามการรับรู ้เกี่ยวกับถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรับรู ้จากอินเทอร์ เน็ต และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยว มากที่สุด จํานวน 215 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ รับรู้จากเพื่อน จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 รับรู้จากวารสารด้าน
การท่องเที่ยว จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และรับรู้จากเอกสาร/แผ่นพับ จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.2
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามการรับรู ้วา่ ประเทศไทยมีบริ การตํารวจท่องเ ที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู ้จาก อินเตอร์เน็ต มากที่สุด จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0
รองลงมา รับรู้จาก การบอกเล่าของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 รับรู้จาก
ป้ ายโฆษณา / ป้ ายประกาศ จํานวน 60 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 15.0 รับรู้จากบริ ษทั ทัวร์ / มัคคุเทศก์ จํานวน
55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 รับรู้จากแผ่นพับ จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 รับรู้จากอื่นๆ คือเพื่อน
และการบอกปากต่อปาก จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และรับรู้ จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ วในถนน
ข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การ
ของตํารวจท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยได้แสดงผลการศึกษาในรู ปตารางและอธิบาย
ผลการศึกษาที่ได้รับจากตารางดังนี้
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ตาราง 4.2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการให้บริ การ (Service)
ด้ านการให้ บริการ
(Service)

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
การแปล
เบี่ยงเบน
ผล
มาตรฐาน
1.ขั้นตอนสะดวกไม่ยงุ่ ยากในการใช้บริ การ
3.46
0.903 ปานกลาง
2.ให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคในการบริ การ
3.39
0.978 ปานกลาง
3. ให้บริ การน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3.41
0.857 ปานกลาง
4. จํานวนตํารวจท่องเที่ยวเพียงพอต่อการบริ การนักท่องเที่ยว
3.22
0.862 ปานกลาง
5. เจ้าหน้าที่ตาํ รวจท่องเที่ ยวมีความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
3.33
0.818 ปานกลาง
6. มีความกระตือรื อร้นในการบริ การ
3.32
0.833 ปานกลาง
7. สามารถการตอบปั ญหาข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้
3.39
0.842 ปานกลาง
8. ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุ ภาพเป็ นมิตรต่อนักท่องเที่ยว
3.43
0.876 ปานกลาง
9. ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวได้
3.30
0.901 ปานกลาง
รวม
3.36
0.717 ปานกลาง
กกกกกกก จากตารางที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้านการบริ การ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
( = 3.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน คือ ขั้นตอนสะดวกไม่ยงุ่ ยากใน
การใช้บริ การ ( = 3.46) ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุ ภาพเป็ นมิตรต่ อนักท่องเที่ยว ( = 3.43)
ให้บริ การน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ( = 3.41) สามารถการตอบปั ญหาข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้
และให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคในการบริ การ (
= 3.39) เจ้าหน้าที่ตาํ รวจท่องเที่ยวมี
ความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ( = 3.33) มีความกระตือรื อร้นในการบริ การ ( = 3.32) ให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวได้ ( = 3.30) และจํานวนตํารวจท่องเที่ยวเพียงพอ
ต่อการบริ การนักท่องเที่ยว ( = 3.22)
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ตาราง 4.3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)
ด้ านการรักษาความปลอดภัย
(Security)

ค่ าเฉลีย่

3.17
3.04
3.02
3.05

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.898
0.937
0.944
0.921

1.การรักษาความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
2. การรักษาความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
3. การรักษาความปลอดภัยจากทรัพย์สินสู ญหาย/การลักทรัพย์
4.การรักษาความปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อสิ นค้า
และบริ การต่างๆ
5. การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกให้ซ้ื อ ขาย และเสพยาเสพ
ติด
6. การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากบริ ษทั ทัวร์และไกด์
7. การรักษาความปลอดภัยจากการขายบริ การที่ผิดกฎหมาย
8. การรักษาความปลอดภัยจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการพนัน
9. การรักษาความปลอดภัยจากการถูกรังควานจากพ่อค้า แม่คา้ หาบเร่
ขอทาน
รวม

การแปล
ผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.96

0.956

ปานกลาง

3.00
2.97
3.10
3.10

0.937
1.058
1.002
1.026

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.04

0.780

ปานกลาง

กกกกกกก จากตารางที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจขอ งนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( = 3.04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน คือ การรักษา
ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ( = 3.17) การรั กษาความปลอดภัยจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ
พนันและการรักษาความปลอดภัยจากการถูกรังควานจากพ่อค้า แม่คา้ หาบเร่ ขอทาน ( = 3.10) การ
รักษาความปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อ สิ นค้าและบริ การต่าง ( = 3.05) การรักษา
ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมระหว่างการท่อ งเที่ยว ( = 3.04) การรัก ษาความปลอดภัยจาก
ทรัพย์สินสู ญหาย/การลักทรัพย์ ( = 3.02) การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากบริ ษทั
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ทัวร์และไกด์ ( = 3.00) การรักษาความปลอดภัยจากการขายบริ การที่ผดิ กฎหมาย ( = 2.97) และการ
รักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกให้ซ้ื อ ขาย และเสพยาเสพติด ( = 3.22)
ตาราง 4.4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่
(Facilities)
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก และสถานที่
(Facilities)
1. สถานที่ของสถานีตาํ รวจท่องเที่ยวสะดวกต่อการเดินทาง
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อที่เข้าใจง่าย
3. สถานที่และบริ เวณสถานีมีความสะอาดเรี ยบร้อย
4. มีที่นงั่ เพียงพอและเหมาะสมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยวระหว่างรอรับบริ การ เช่น
นํ้าดื่ม, หนังสื อพิมพ์, โทรทัศน์
6. อุปกรณ์/เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานมีความพร้อมและทันสมัย
รวม

ค่ าเฉลีย่

2.88
3.20
3.24
3.27
2.88

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.998
0.962
0.844
0.895
0.892

การแปล
ผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.85
3.06

0.871
0.663

ปานกลาง
ปานกลาง

กกกกกกก จากตารางที่ 4.4 ระดั บความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติตอ่ กา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.06) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน
คือ มีที่นงั่ เพียงพอและเหมาะสมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ ( = 3.27) สถานที่และบริ เวณสถานี
มีความสะอาดเรี ยบร้อย ( = 3.24) มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อที่เข้าใจง่าย ( =
3.20) สถานที่ของสถานีตาํ รวจท่องเที่ยวสะดวกต่อการเดินทางและมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวระหว่ างรอรับบริ การ เช่น นํ้าดื่ม , หนังสื อพิมพ์ , โทรทัศน์ (
= 2.88) และอุปกรณ์ /
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานมีความพร้อมและทันสมัย ( = 2.85)
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ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อ
การให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติต่อการ
ให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
ด้านการให้บริ การ (Service)
ด้านการรักษาความปลอดภัย(Security)
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities)
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลผล

3.36
3.04
3.06
3.16

0.717
0.780
0.663
0.629

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

กกกกกกกจากตาราง 4.5 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลา ง ( = 3.16) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า อยูใ่ นระดับ ปานกลาง 3 ประเด็น คือ ด้านการให้บริ การ (Service) ( =
3.36) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) ( = 3.06) และ ด้านการรักษาความปลอดภัย
(Security) ( = 3.04)
3. การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีต่อระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจท่ องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดย
ได้ แสดงผลทดสอบตามสมมุติฐาน ดังนี้
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3.1 จาแนกตามเพศ
ตาราง 4.6 เปรี ยบเทียบ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ างชาติทมี่ ีต่อ ถนนข้ าวสาร
ด้านการให้บริ การ (Service)

ตัวแปร

ชาย
หญิง
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ชาย
(Security)
หญิง
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และ
ชาย
สถานที่ (Facilities)
หญิง
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

3.45
3.27
3.08
3.01
3.13
2.99

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.672
0.749
0.733
0.822
0.656
0.663

การทดสอบ t-test
t
df
Sig.
(2-tailed)
2.455
398
0.015*
1.004

398

0.316

2.142

398

0.033*

กกกกกกกจากตาราง 4.6 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า
กกกกกกก ด้านการให้บริ การ (Service) สรุ ปได้วา่ เพศที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการให้บริ การ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) สรุ ปได้วา่ เพศที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษา
ความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกก ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) สรุ ปได้วา่ เพศที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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3.2 จาแนกตามกลุ่มอายุ
ตาราง 4.7 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ
ที่ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจ
ท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
1 ด้านการให้บริ การ (Service)
2

ด้านการรักษาความปลอดภัย(Security)

3

ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่
(Facilities)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระหว่ างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5
394
5
394
5
394

4.80
200.69
1.290
241.93
5.813
169.58

0.962
0.509
0.258
0.614
1.163
0.430

1.888

0.095

0.420

0.835

2.701

0.020*

กกกกกกกจากตาราง 4.7 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า
กกกกกกก ด้านการให้บริ การ (Service) สรุ ปได้วา่ อายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการให้บริ การไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) สรุ ปได้วา่ อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษา
ความปลอดภัยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกก ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และส ถานที่ (Facilities) สรุ ปได้วา่ อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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3.3 จาแนกตามภูมิลาเนา
ตาราง 4.8 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามภูมิลาํ เนา
ที่ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจ
ท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
1 ด้านการให้บริ การ (Service)
2

ด้านการรักษาความปลอดภัย(Security)

3

ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่
(Facilities)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระหว่ างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5
394
5
394
5
394

5.606
199.90
11.333
231.89
3.869
171.534

1.121
0.507
2.267
0.589
0.774
0.435

2.210

0.053

3.851

0.002*

1.777

0.116

กกกกกกกจากตาราง 4.8 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามภูมิลาํ เนา พบว่า
กกกกกกก ด้านการให้บริ การ (Service) สรุ ปได้วา่ ภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการให้บริ การไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) สรุ ปได้วา่ ภูมิลาํ เนา ที่แตกต่างกันมีระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการ
รักษาความปลอดภัยแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกก ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) สรุ ปได้วา่ ภูมิลาํ เนา ที่แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้า นสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ ไม่ แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติ
0.05
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3.4 จาแนกตามจานวนคืนทีพ่ กั
ตาราง 4.9 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามกลุ่มจํานวนคืนที่พกั
ที่ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจ
ท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
1 ด้านการให้บริ การ (Service)
2

ด้านการรักษาความปลอดภัย(Security)

3

ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่
(Facilities)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระหว่ างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4
395
4
395
4
395

3.384
202.122
14.043
229.181
7.711
167.69

0.846
0.512
3.511
0.580
1.928
0.425

1.653

0.160

6.051

0.000*

4.541

0.001*

กกกกกกกจากตาราง 4.9 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามกลุ่มจํานวนคืนที่พกั พบว่า
กกกกกกกด้านการให้บริ การ (Service) สรุ ปได้วา่ จํานวนคืนที่พกั ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านการ
ให้บริ การไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) สรุ ปได้วา่ จํานวนคืนที่พกั ที่แตกต่างกันมีระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการ
รักษาความปลอดภัยแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กกกกกกกด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) สรุ ปได้วา่ จํานวนคืนที่พกั ที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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4. ข้ อมูลด้ านความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.10 ผลการประมวล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริ การของตํารวจท่องเที่ยวใน
ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
ที่
1
2
3
4
5

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มจํานวนตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสารเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตํารวจท่องเที่ยวทําให้รู้สึกปลอดภัยและมัน่ ใจ
ตํารวจท่องเที่ยวง่ายต่อการขอความช่วยเหลือเมื่อ
นักท่องเที่ยวประสบปั ญหา
ตํารวจท่องเที่ยวควรตรวจตรา ตามถนนข้าวสารให้
มากกว่านี้
ตํารวจท่องเที่ยวทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ น
ตัวแทนของประเทศในการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
รวม

ความถี่
5

ร้ อยละ
27.77

3
3

16.67
16.67

6

33.33

1

5.56

18

100

กกกกกกกจากตาราง 4.10 พบว่า ผลการประมวล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงลําดับตามความถี่สูงสุ ดไปตํ่าสุ ด มีผตู้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 18 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 4.5 จากจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ได้แก่ ตํารวจ
ท่องเที่ยวควรตรวจตรา ตามถนนข้าวสารให้มากกว่านี้ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมา
ได้แก่ ควรเพิม่ จํานวนตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสารเพิม่ มากขึ้น เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.77 ตํารวจท่องเที่ยวทําให้รู้สึกปลอดภัยและมัน่ ใจ และตํารวจท่องเที่ยว
ง่ายต่อการขอความช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวประสบปั ญหา จํานวนเท่ากัน คือ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.67 และตํารวจท่องเที่ยวทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นตัวแทนของประเทศในการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกก การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ป
ผลการวิจยั ไว้ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกก1.กเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก2.กเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่ อการให้บริ การของตํา รวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยในด้านเพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และ
ภูมิลาํ เนา
2. ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกก1.กขอบเขตด้ านประชากร
กกกกกกกกกประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานได้ ที่เดินทางท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
ตัวอย่าง
กกกกกกก2.กตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกกตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ในด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และภูมิลาํ เนา
กกกกกกกกกตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามการให้บริ การ ด้านการรักษาความปลอดภัย และ
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกและสถานที่
กกกกกกกขอบเขตด้ านเนือ้ หา เนื้อหาที่กาํ หนดศึกษามุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
กกกกกกก1.กศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว
ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
- ด้านการให้บริ การ

62

-

ด้านการรักษาความปลอดภัย
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกและสถานที่
กกกกกกก2.กเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ ก ารของตํารวจ
ท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ในด้านเพศ อายุ ระยะเวลาที่พกั และ
ภูมิลาํ เนา
กกกกกกกขอบเขตด้ านพืน้ ที่
กกกกกกกผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
3. วิธีดาเนินการ
3.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาในครั้งนี้คือ นักท่อง เที่ยวชาวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว ถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
กกกกกกก ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไ ปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ภูมิภาค มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
กกกกกกกตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจ
ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการให้บ ริ การ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก และด้านสถานที่ เกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert)
กกกกกกกตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็ นคําถามปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้อย่างอิสระ ทั้งในเชิงข้อปั ญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ตํารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
กกกกกก3.3 การดาเนินการศึกษา มีข้ นั ตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ
กกกกกก ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรี ยมโครงการวิจยั โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อวางระบบการดําเนินการ
ศึกษาเอกสารข้อมูล ปั ญหาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่ องมือ
กกกกกก ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้อง คัดเลือกและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
กกกกกกขั้นตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
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4. สรุ ปผลการศึกษา
4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
กกกกกกกผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็ นเพศหญิง จํานวน 206
คิดเป็ นร้อยละ 51.5 เพศชาย จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า เป็ นผูม้ ีอายุระหว่ าง 21-30 ปี มากที่สุด จํา นวน 219 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.8 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 อายุ ต่าํ กว่า 20 ปี
จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 อายุระหว่าง
51-60 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
กกกกกกก เมื่อจําแนกตามกลุ่มภูมิลาํ เนา พบว่า ทวีปยุโรป มากที่สุด จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.8 รองลงมา ทวีปเอเชีย จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ21.5 ทวีปอเมริ กา จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.2 ทวีปออกเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ทวีปแอฟริ กา จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.0 และทวีปโอเชียเนีย จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2
กกกกกกก เมื่อจําแนกตาม จํานวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา 2-4 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 รองลงมา
คือ เดินทางครั้งแรก จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.2 เดินทางมา 5-10 ครั้ง จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.2 และเดินทางมามากกว่า 10 ครั้ง จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามระยะเวลาในการเข้าพัก ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมห านคร พบว่า นักท่องเที่ยว
พักค้างคืนตํ่ากว่า 3 คืน จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ พักค้างคืน 4-6 คืน จํานวน
118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 พักค้างคืนมากกว่า 15 คืน จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 พักค้างคืน 7-9
คืน จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 และพักค้างคืน 10-12 คืน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2
กกกกกกก เมื่อจําแนกตามการรับรู ้เกี่ยวกับถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรับรู ้จากอินเทอร์ เน็ต และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยว มากที่สุด จํานวน 215 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ รับรู้จ ากเพื่อน จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 รับรู้จากวารสารด้าน
การท่องเที่ยว จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และรับรู้จากเอกสาร/แผ่นพับ จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.2
กกกกกกกเมื่อจําแนกตามการรับรู ้วา่ ประเทศไทยมีบริ การตํารวจท่องเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู ้จาก อินเตอร์เน็ต มากที่สุด จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0
รองลงมา รับรู้จาก การบอกเล่าของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 รับรู้จาก
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ป้ ายโฆษณา / ป้ ายประกาศ จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 รับรู้จากบริ ษทั ทัวร์ / มัคคุเทศก์ จํานวน
55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 รับรู้จากแผ่นพับ จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 รับรู้จากอื่นๆ คือเพื่อน
และการบอกปากต่อปาก จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และรับรู้ จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2
กกกกกกก4.2 ระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว ต่ างชาติ ต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ ว
ในถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้านการบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน กลาง
( = 3.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน คือ ขั้นตอนสะดวกไม่ยงุ่ ยากใน
การใช้บริ การ ( = 3.46) ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุ ภาพเป็ นมิตรต่ อนักท่องเที่ยว ( = 3.43)
ให้บริ การน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ( = 3.41) สามารถการตอบปัญหาข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้
และให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคในการบริ การ (
= 3.39) เจ้าหน้าที่ตาํ รวจท่องเที่ยวมี
ความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ( = 3.33) มีความกระตือรื อร้นในการบริ การ ( = 3.32) ให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวได้ ( = 3.30) และจํานวนตํารวจท่องเที่ยวเพียงพอ
ต่อการบริ การนักท่องเที่ยว ( = 3.22)
กกกกกกก ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( = 3.04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน คือ การรักษา
ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ( = 3.17) การรักษาความปลอดภัยจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ
พนันและการรักษาความปลอดภัยจากการถูกรังควานจากพ่อค้า แม่คา้ หาบเร่ ขอทาน ( = 3.10) การ
รักษาความปลอดภัยจากการถู กเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อ สิ นค้าและบริ การต่าง ( = 3.05) การรักษา
ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมระหว่างการท่องเที่ยว ( = 3.04) การรัก ษาความปลอดภัยจาก
ทรัพย์สินสู ญหาย/การลักทรัพย์ ( = 3.02) การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากบริ ษทั
ทัวร์และไกด์ ( = 3.00) การรักษาความปลอดภัยจากการขายบริ การที่ผดิ กฎหมาย ( = 2.97) และการ
รักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกให้ซ้ื อ ขาย และเสพยาเสพติด ( = 3.22)
กกกกกกก ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อกา รให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ด้า นสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.06) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน
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คือ มีที่นงั่ เพียงพอและเหมาะสมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ ( = 3.27) สถานที่และบริ เวณสถานี
มีความสะอาดเรี ยบร้อย ( = 3.24) มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อที่เข้าใจง่าย ( =
3.20) สถานที่ของสถานีตาํ รวจท่องเที่ยวสะดวกต่อการเดินทางและมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวระหว่างรอรับบริ การ เช่น นํ้าดื่ม , หนังสื อพิมพ์ , โทรทัศน์ (
= 2.88) และอุปกรณ์ /
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานมีความพร้อมและทันสมัย ( = 2.85)
กกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกก4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีต่อระดับ ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามเพศ ชายและหญิง พบว่า
กกกกกกกกกกก ด้านการให้บริ การ (Service) มีค่า Sig. = 0.015 สรุ ปได้วา่ เพศที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชา ติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านการให้บริ การแตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่า Sig. = 0.316 สรุ ปได้วา่ เพศที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ
การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) มีค่า Sig. = 0.033 สรุ ปได้วา่ เพศที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อก ารใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ แตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า
กกกกกกกกกกก ด้านการให้บริ การ (Service) มีค่า Sig. = 0.095 สรุ ปได้วา่ อายุที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านการให้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่า Sig. = 0.835 สรุ ปได้วา่ อายุ ที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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กกกกกกกกกกกด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) มีค่า Sig. = 0.020 สรุ ปได้วา่ อายุ ที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามภูมิลาํ เนา พบว่า
กกกกกกกกกกกด้านการให้บริ การ (Service) มีค่า Sig. = 0.053 สรุ ปได้วา่ ภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการให้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่า Sig. = 0.002 สรุ ปได้วา่ ภูมิลาํ เนา ที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) มีค่า Sig. = 0.116 สรุ ปได้วา่
ภูมิลาํ เนา ที่แตกต่ างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจ
ท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ ก ารของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามกลุ่มจํานวนคืนที่พกั พบว่า
กกกกกกกกกกกด้านการให้บริ การ (Service) มีค่า Sig. = 0.160 สรุ ปได้วา่ จํานวนคืนที่พกั ที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ย
วในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการให้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่า Sig. = 0.00 สรุ ปได้วา่ จํานวนคืนที่พกั ที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจท่องเที่ยว ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรักษาความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกกกกด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) มีค่า Sig. = 0.001 สรุ ปได้วา่
จํานวนคืนที่พกั ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การตํารวจ
ท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้า นสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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5. อภิปรายผล
กกกกกกกการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว
ในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
กกกกกกก5.1 ระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว ต่ างชาติ ต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ ว
ในถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการบริ การ ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้าน
ขั้นตอนสะดวกไม่ยงุ่ ยากในการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยม ากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์
(2544: 27) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ คือ ผลิตภัณฑ์บริ การ ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริ การที่มีลกั ษณะคุณภาพ และระดับการให้บริ การตรงกับความ
ต้องการ ความเอาใจใส่ ของอ งค์การ และคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอบริ การเป็ นส่ วนสําคัญยิง่ ใน
การที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นอกจากนั้นเรื่ องการเข้าถึงบริ การได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความ
ต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริ การ และยังสอดคล้องกับกระบวนการบริ การ ซึ่ งจิต
ตินนั ท์ เดชะคุปต์ ยังกล่าวว่า วิธีการนําเสนอบริ การในกระบวนการบริ การเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการระบบการบริ การส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานบริ การ
แก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ และยัง
สอดคล้องกับปรัชญา เวสารัชช์ (2540: 24) กล่าวว่า การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา เป็ นการ
ให้บริ การอย่างกระตือรื อร้นเอาใจใส่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ นอกจากจะทํางานอย่างรวดเร็ ว ต้องมีความ
ระมัดระวัง รอบรู ้งานเป็ นอย่างดี และต้องทํางานด้วยสมาธิ จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ก ั
บ
ผูร้ ับบริ การได้ และยังสอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2550: 106) กล่าวว่า คุณภาพการบริ การ
(Service quality) หมายถึง การบริ การที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรื อเกินความต้องการของลูกค้าจน
ทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจและความจงรักภักดี ในการวัดคุณภาพของการให้บริ การ ลูก ค้าจะวัดจาก
ความรวดเร็ ว (Responsiveness) ซึ่ งความรวดเร็ วเป็ นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริ การอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกุลีกุจอ เห็นลูกค้าแล้วต้องรี บต้อนรับให้ความช่วยเหลือ
สอบถามถึงการมาใช้บริ การอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ วต้องมาจา กพนักงานและกระบวนการในการ
ให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
กกกกกกก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการรักษาความปลอดภัย ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ด้าน การรักษาความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิบตั ิงาน (กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว: 2549: เว็บไซต์) กล่าวว่า นโยบายการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
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ปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวของตํารวจท่องเที่ยวบังเกิดผลและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมี 7 ด้าน ซึ่ง 1 ใน 7 ด้านคือ ด้านความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของนัก ท่องเที่ยว โดยการจัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะสายตรวจออก
ปฏิบตั ิหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สาํ คัญ โดยเน้นการปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และยังสร้าง
ความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัยเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมัน่ ในใจการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งแต่นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เช่น แผ่นพับ
ข้อมูล โปสเตอร์ โฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยว รวมทั้งการแจ้งเตือนและการระมัดระวังอันตรายที่อ
าจจะเกิดขึ้นให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและสามารถป้ องกันตนเองได้ในเบื้องต้น
กกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้าน สิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ ระดับความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ด้านการมีที่นงั่ เพียงพอ เหมาะสมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ (2540: 24) กล่าวว่า การให้บริ การอย่างพอเพียง โดยผูใ้ ห้บริ การต้อง
คํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสมและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอกับผูม้ าใช้บริ การ เพื่อไม่ให้เกิดการรอ
คอยในการให้บริ การนานเกินไปจะทําให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การเกิดความพึ งพอใจได้ และยังสอดคล้องกับ
ศูนย์วชิ าการงานคดี (ม.ป.ป.: เว็บไซต์ ) กล่าวว่า การจัดบรรยากาศ สถานที่ทาํ งาน ให้สะอาด เรี ยบร้อย
บรรยากาศร่ มเย็น สถานที่พกั ผ่อน หรื อที่นงั่ รออย่างเพียงพอ ในขณะที่ผรู ้ ับบริ การรอการให้บริ การอยู่
นัน่ ถือเป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญในการมีหวั ใจบริ การ
กกกกกกก5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีต่อ ระดับ ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ วในถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
กกกกกกกผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ ก ารของ
ตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง เพศ อายุ ภูมิลาํ เนา และ
ระยะเวลาพักค้างคืน ที่แตกต่างกัน มีระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การ
ของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคั ญทางสถิติที่ระดับ
0.05
กกกกกกก เพศ นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ที่มีเพศต่างกัน มี ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการให้บริ การ (Service) และด้านสิ่ งอํานวยความสะดว ก และสถานที่ (Facilities) มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งโดยธรรมชาติแล้วบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
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กัน ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และความต้องการและยังสอดคล้องกับปั จจัยทางประชากรศาสตร์
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , 2548, หน้า 91) ที่วา่ ด้วยเรื่ องเพศ คือ โดยทัว่ ไปนักท่องเที่ยวจะมี
พฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกัน โดยเพศชายเป็ นกลุ่มที่มีการเดินทางมากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก
สามารถเดินทางได้ตามลําพังและเป็ นกลุ่ม มักจะกระจายตัวไปได้แทบทุกแหล่งท่องเที่ยว และสามารถ
ทํากิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า ใ นขณะที่นกั ท่องเที่ยวเพศหญิงมีความคล่องตัวน้อยกว่า มักเดินทาง
มากับเพื่อนหรื อบริ ษทั นําเที่ยว โดยจะพิถีพิถนั ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็ นพิเศษ มักเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย เดินทางได้สะดวก
กกกกกกก อายุ นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ที่มี อายุ ต่างกัน มี ระดั บความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งการตัดสิ นใจซื้ อของบุคคลย่ อมเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่มีอยูโ่ ดยส่ วนหนึ่งมา
จากปั จจัยด้านจิตวิทยาที่สะสมตามประสบการณ์ที่มากขึ้นและกลุ่มอ้างอิงทางสังคม (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2540. หน้า 130) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ (Kotler and Armstong, 2004, หน้า 179 อ้างอิง
ใน ปณิ ศา ลัญชานนท์ , 2548, หน้า 113) ที่กล่าวไว้วา่ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการใน
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยที่ในแต่
ละวัยจะแบ่ งเป็ นช่วงอายุที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ (บุญเลิศ พงษ์มงคลสาม , 2546, หน้า 71)
ที่วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุหรื อวัยที่แตกต่างกัน ก็ยอ่ มจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน ตลาด
จึงต้องจัดเสนอสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุของผูบ้ ริ โภค และยังสอด คล้องกับ (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ , 2538, หน้า 43) ที่วา่ ด้วยเรื่ องอายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน
กกกกกกก ภูมิลาํ เนา นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ที่มี ภูมิลาํ เนา ต่างกัน มี ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจาก คนแต่ละ ภูมิลาํ เนา มีวฒั นธรรมรู ปแบบการศึกษา การดํารงชีวติ ไม่
เหมือนกัน จึงทําให้การมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ ความประทับใจในแต่ละด้าน
ต่างกันออกไป(กัลยาณี ทองงาม: 2553) ซึ่ งสอดคล้องกับ วัฒนา เพ็ชรวงศ์ (2543: 19) ได้ให้ความหมาย
ว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึก หรื อทัศนคติ ทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งจะ เกิดขึ้นก็
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ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้ องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ท้ ั งนี้ความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม ด้านการบริ หารจัดการด้านบุคลากรผู ้ ให้บริ ก าร นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิลาํ เนา ต่างกันจะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีระศักดิ์ คณะบูรณ์
(2547: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อสภาพภูมิทศั น์และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
ของภูมิลาํ เนา มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศั น์และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน
กกกกกกกจํานวนคืนที่พกั นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ที่พกั ระยะเวลา ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยวใน ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และ
สถานที่ (Facilities) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ กฤษณี ย ์
สิ ทธิพงศ์วรกุล (2554: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซี ยที่มีต่อการ
ให้บริ การในด้านห้องพักของโรงแรม พบว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซี ยที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่ใช้
บริ การแตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านห้องพักของโรงแรมที่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวไทยชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น อันจะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการ การให้บริ การของตํารวจท่องเที่ยว
ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว และนํามาซึ่ ง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว ดังสรุ ปเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
กกกกกกก1. ด้านการบริ การ (Service) จากผลสํารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง และมีขอ้ เสนอแนะให้ ตํารวจท่องเที่ยว เพิม่ ความ สามารถ ในการ ให้บริ การ หรื อ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดว้ ยภาษาต่างประเทศได้
กกกกกกก2. ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง แต่ยงั มีขอ้ เสนอแนะในเรื่ อง การลงพื้นที่ตรวจตราความเรี ยบร้อย ในถนนข้าวสารยังมี
ไม่มากนัก ควรมีการผลัด เปลี่ยนหมุนเวียน ตํารวจท่องเที่ยว ในกา รลงพื้นที่ตรวจตราความเรี ยบร้อยจะ
สร้างความรู ้สึกปลอดภัยจากนักท่องเที่ยวได้
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กกกกกกก3. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และสถานที่ (Facilities) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลาง และมีขอ้ เสนอแนะให้ควรเพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกในสถานีตาํ รวจ และป้ าย
บอกทางเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่ประสบปั ญหาสามารถติดต่อกับตํารวจท่องเที่ยวได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
กกกกกกก 1. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยว ตํารวจ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อความหลากหลายของผลงานวิจยั โดยสามาร ถนําผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
กกกกกกก 2. ควรมีการศึกษาเรื่ องอื่นๆ เช่น ความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของตํารวจท่องเที่ยว
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบตั ิงานของตํารวจท่องเที่ยว เพื่อความมี
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของตํารวจท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
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ชื่อ-ชื่อสกุล
เกิดเมื่อ
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตาแหน่งหน้าที่
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550

: นางสาววันทิกา หิรัญเทศ
: 23 พฤศจิกายน 2526
: โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสี มา
: บ้านเลขที่ 60/21 หมู่บา้ นพฤกษา 41 หมู่ 1 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 089-4430429
: อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
: วิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางขนุน
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

: บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
: ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่ างชาติต่อการให้ บริการของตารวจท่องเทีย่ ว
ถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อ
การให้บริ การของตารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ ในการ
วิจยั การท่องเที่ยว คาตอบของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้เป็ นข้อมูลเพื่อสรุ ปผลการศึกษา โดยผลที่ได้จาก
การวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ในด้านการศึกษา และเป็ นข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผูว้ จิ ั ยขอขอบพระคุณ ท่านที่ได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบสอบถาม อันจะ เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21 - 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
3. ปั จจุบนั ท่านอาศัยอยูใ่ นทวีปใด
 ทวีปอเมริ กา
 ทวีปยุโรป
 ทวีปโอเชียเนีย
 ทวีปเอเชีย
 ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
 ทวีปแอฟริ กา
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ตรงตามความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
4. ท่านมาเที่ยวถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้เป็ นครั้งที่เท่าไร
 ครั้งแรก
 ครั้งที่ 2 – 4
 ครั้งที่ 5 - 10
 มากกว่า 10 ครั้ง
5. ระยะเวลาในการพัก ในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
 ต่ากว่า 3 คืน
 4-6 คืน
 7-9 คืน
 10-12 คืน
 มากกว่า 15 คืน
6. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
 วารสารด้านการท่องเทียว
 เอกสาร แผ่นพับ
 อินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ ยว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................
7. การรับรู ้วา่ ประเทศไทยมีตารวจท่องเที่ยวให้บริ การนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 อินเตอร์เน็ต
 บริ ษทั ทัวร์ / มัคคุเทศก์
 แผ่นพับ /ใบปลิว
 ป้ ายโฆษณา / ป้ ายประกาศ
 จากการบอกเล่าของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
 จากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริ การของตารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ตรงตามความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติ

ด้ านการให้ บริการ
1 ขั้นตอนสะดวกไม่ยงุ่ ยากในการใช้บริ การ
2 ให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคในการบริ การ
3 ให้บริ การน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
4 จานวนตารวจท่องเที่ยวเพียงพอต่อการบริ การนักท่องเที่ ยว
5 เจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวมีความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ได้
6 มีความกระตือรื อร้นในการบริ การ
7 สามารถการตอบปั ญหาข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้
8 ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุ ภาพเป็ นมิตรต่อ
นักท่องเที่ยว
9 ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวได้

ระดับความรู้ สึกทีแ่ สดงความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่ างชาติ

ด้ านการรักษาความปลอดภัย
1 การรักษาความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
2 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมระหว่างการ
ท่องเที่ยว
3 การรักษาความปลอดภัยจากทรัพย์สินสู ญหาย / การลักทรัพย์
4 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การต่างๆ
5 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกให้ซ้ื อ ขาย และเสพยา
เสพติด
6 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากบริ ษทั ทัวร์
และไกด์
7 การรักษาความปลอดภัยจากการขายบริ การที่ผดิ กฎหมาย
8 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกคนร้ายหลอกไปเล่นการ
พนัน
9 การรักษาความปลอดภัยจากการถูกรังควานจากพ่อค้า แม่คา้ หาบ
เร่ ขอทาน
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก และสถานที่
1 สถานที่ของสถานีตารวจท่องเที่ยวสะดวกต่อการเดินทาง
2 มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการติดต่อที่เข้าใจง่าย
3 สถานที่และบริ เวณสถานีมีความสะอาดเรี ยบร้อย
4 มีที่นงั่ เพียงพอและเหมาะสมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ
5 มีสิ่งอานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยวระหว่างรอรับบริ การ
เช่น น้ าดื่ม, หนังสื อพิมพ์, โทรทัศน์
6 อุปกรณ์/เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานมีความพร้อมและทันสมัย

ระดับความรู้ สึกทีแ่ สดงความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริ การของตารวจท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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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
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.

Highest
5

Level of satisfaction
High
Fair
Low
4
3
2

Lowest
1
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satisfaction factors

Highest
5

Level of satisfaction
High
Fair
Low
4
3
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
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

