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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครโดยการศึกษาจากความพึงพอใจของ

นักท่อง เ ท่ียว ท่ีมาใช้บริการท่ีศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียวกองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานครทั้ง 30 แห่งและความสามารถในการให้บริการของศูนยบ์ริการ กลุ่มตวัอยา่งของ

งานวิจยัน้ีคือ นักท่องเท่ียวจาํนวน 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อสรุปเป็นแนว

ทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

1) ความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ด้านการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูงสุด ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกมีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด 

2) ความสามารถในการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการจดัการบุคลากรและคุณภาพ

การบริการของบุคลากรมีความสาํคญัสูงสุด 



(4) 

3) แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องพบว่า 1)  ควรส่งเสริมให้มีการ

วางแผนและจดัการกาํหนดเป็นนโยบายการจดัการและพฒันาให้ครอบคลุมทุกดา้น 2)  ควรมีการ

จัดตั้ งศูนย์บริการและอาสาสมัครดูแลนักท่องเท่ียวให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่องเท่ียวกระจายทั่ว

กรุงเทพมหานคร 3)  ควรพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกให้มากกวา่น้ีเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียว 4)  ควรคดัเลือก จดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการแก่

นกัท่องเท่ียว เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียวได ้
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 The purpose of this research to Guidelines for the development of service centers for 

tourist travel Bangkok tourist division. The study of satisfaction of tourists who come to the 

center for tourist travel division, the 30th of Bangkok and its ability to provide call center services. 

The sample of this research 400 samples were analyzed by tourists. Descriptive statistics were 

frequency, percentage, average, and standard deviation. For qualitative research interviews using 

a structured interview those involved. To conclude guide the development of service centers for 

tourist travel division Bangkok. The study found that. 

1) Satisfaction of respondents who use the service center for tourists. Division of 

Tourism Bangkok The overall moderate. The information management of tourism destinations 

with the highest satisfaction. The facility has the lowest satisfaction. 

2) The ability to provide data center services for tourists. Division of Tourism Bangkok 

The overall level. The management and staff of personnel, quality of service is of utmost 

importance. 

3) Guidelines for the development of service centers for tourists. Division of Tourism 

Bangkok from interviews with those involved found. 1)  encourage the planning and management 

should set a policy to manage and develop a comprehensive 2)  should be established volunteer 

centers and tourist attractions spread around the Bangkok area. 3)  should be developed to provide 



(6) 

more facilities to meet the needs of tourists. 4)  should be selected Qualified personnel are 

competent. In providing services to tourists various solutions to the tourists. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

เป็นจาํนวนมาก  โดยจากรายงานสรุปสถานการณ์นกัท่องเท่ียว มกราคม-ธนัวาคม ในปี 2556 ของ

กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบวา่ ภายในเดือนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2556 มี

จาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาในประเทศไทย จาํนวน 26,735,583 คน ขยายตวัร้อยละ 

19.60 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาและถือว่ามีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองดังนั้น อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวจึงถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้สําคญัของประเทศ สามารถนาํรายไดสู่้ประเทศเป็นจาํนวนมาก 

หลายปีท่ีผา่นมารัฐบาลมีการใชก้ารท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์สําคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจ เม่ือคราวท่ี

ประเทศเศรษฐกิจตกตํ่ า โดยเพิ่มจาํนวนนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากข้ึน 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) การเดินทางมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในเมืองไทย บางคร้ัง

นกัท่องเท่ียวเหล่านั้นไดเ้ดินทางมาเท่ียวเพราะไดฟั้งคาํบอกเล่าต่อๆ กนัมาวา่ ประเทศไทยนั้นน่าอยู ่

ประชาชนมีอธัยาศยัดี และมีความเป็นมิตรต่อผูม้าเยือนจนไดรั้บขนานนามว่าสยามเมืองยิม้ (สมา

ภรณ์ คงเจริญกาย, 2548) แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นเม่ือมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากมาเท่ียวในเมืองไทยก็ยอ่มมี

ปัญหามากตามไปดว้ย โดยส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเท่ียวจะประสบปัญหาเก่ียวกบัภาษาท่ีใช้ในการ

ส่ือสาร ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวยงัไม่เพียงพอ การประสบปัญหา

ทางการส่ือสารของบุคลากรทางการท่องเท่ียว ความพร้อมในเร่ืองสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก พฤติกรรมการเอาเปรียบหลอกลวงนกัท่องเท่ียวของมิจฉาชีพ ปัญหาป้ายบอกทางท่ี

เป็นภาษาต่างประเทศท่ียงัมีอยู่นอ้ย รวมถึงการขาดแคลนศูนยบ์ริการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวซ่ึงถือ

เป็นประเด็นสาํคญั ทั้งน้ี การขาดแคลนศูนยบ์ริการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวท่ีจะมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูล รับ

เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขจ์ากนกัท่องเท่ียว และจากขอ้มูลของกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในปี 

พ.ศ. 2556 พบว่าจาํนวนผูเ้ขา้มาใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวทั้ง 30จุดทัว่

กรุงเทพมหานคร มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่เขา้มาขอรับบริการเร่ือง

แผนท่ี เอกสาร สอบถามเส้นทางต่างๆ สอบถามแหล่งท่องเท่ียว ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
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ต่างจงัหวดั การคมนาคมขนส่ง นอกจากนั้น ยงัมีการร้องเรียนต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวค่อนขา้งสูง 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  กรมการท่องเท่ียว, 2556) ดงันั้นการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว

โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครและบุคลากรท่ีให้บริการ จึงเป็น

ส่วนท่ีสาํคญั เพราะศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกในการตอ้นรับ

และให้บริการขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเม่ือประสบ

ปัญหา และปัญหาท่ีสําคญัอีกอยา่งท่ีพบในปัจจุบนั คือการบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว

ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดค้รบถว้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ไดมี้การจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร แต่

บางแห่งก็ย ังประสบปัญหาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการท่ีจัดตั้ ง ข้ึนทําให้สูญเสีย

งบประมาณ และไม่ประสบความสําเร็จในการให้บริการนกัท่องเท่ียว ไม่เกิดความประทบัใจ และ

เสียโอกาสทางการท่องเท่ียว และในอนาคตเม่ือเปิดเสรีการคา้ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการก็จะ

ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพื่อเป็นการยกระดบัความสามารถใน

การแข่งขันการให้บริการด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การ

ให้บริการและความประทบัแก่นักท่องเท่ียว จึงมีความจาํเป็นท่ีจะต้องทาํให้ศูนย์บริการข้อมูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและมีศกัยภาพในการบริการมากท่ีสุด 

 ทั้ ง น้ี การบริการท่ีมีคุณภาพเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กับ

นกัท่องเท่ียวได้ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีคาดหวงัท่ีจะได้รับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านการท่องเท่ียวจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มากเน่ืองจากการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูข้อรับบริการไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและความ

เป็นเลิศก็จะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจและความประทบัใจดงันั้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร

ให้แก่นักท่องเท่ียวจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากท่ีจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้เพราะเปรียบเสมือนการช่วยเหลือการตอบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวท่ีรับบริการใหบ้รรลุความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการสร้างความประทบัใจใน

การบริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีดีทาํให้เกิดความไวว้างใจในการใชบ้ริการในอนาคตรวม

ไปถึงเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวในประเทศไทยซํ้ าและการแนะนาํการท่องเท่ียวของประเทศไทย

เพิ่มข้ึนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพการ

บริการใหดี้ข้ึนได ้(รติรส อินกลํ่า, 2557) 

 ดงันั้น เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บการบริการท่ีดีและประทบัใจในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการพฒันาการ

ให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
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ทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานการให้บริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของ

ประเทศเทียบเท่าระดบัสากลและเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทาน

ทางการท่องเท่ียวในปัจจุบนัทั้งในมิติของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและ

มิติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของศูนยก์ารให้บริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัความสามารถในการ

ดําเนินการให้บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ดงักล่าว เพื่อรองรับการ

เขา้มาของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ดงักล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง

ต่อการพฒันาศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความได้เปรียบในการส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเท่ียวของไทยต่อไป 

 

1.2 คาํถามการวจิัย 

 

 1) แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 

 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
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 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 มุ่งศึกษาประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ด้านอุปสงค์ (Demand) ทางการท่องเท่ียว เป็นการศึกษาความพึงพอใจของ

นักท่องเ ท่ียวต่อการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นสถานท่ีตั้ง 2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก3) ดา้นคุณภาพ

การบริการของบุคลากร 4) ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว 

 2) ด้านอุปทาน (Supply) ทางการท่องเท่ียวเป็นการศึกษาความสามารถในการ

ให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นสถานท่ีตั้ง 2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 3) ดา้นการวางแผนและการจดัการ

ศูนยบ์ริการ 4) ดา้นการจดัการบุคลากร 5) ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร 6) ดา้นการจดัการ

ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว 

 3) แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกอง

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

 1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดพื้นท่ีหลกัในการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไดโ้ดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling Technique) คือศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1) ประชากร คือ นักท่องเท่ียวท่ีมาติดต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั คือ ผูบ้ริหารหลกัท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ผูบ้ริหารทั้ง 4 

ฝ่ายของกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายพฒันาการท่องเท่ียว 

และฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ผูว้ิจยัทาํการศึกษา ลงพื้นท่ี เก็บขอ้มูลและสรุปรายงานการวิจยัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1) ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการใช้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 2) ทราบถึงแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ในพฒันาระบบบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเพื่อตรงตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการให้บริการ

สูงสุด 

 4) สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการดาํเนินงานของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครได ้

 5) แนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปปรับใชก้บัศูนยบ์ริการขอ้มูลขององคก์รหรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ได ้



 

 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการให้บริการ

ของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ

ดาํเนินการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1 ประวติัความเป็นมาของกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 2.3 แนวคิดความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

 2.4 ทฤษฏีความตอ้งการ 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ประวตัิความเป็นมาของกองการท่องเทีย่ว กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพที ่2.1  รูปสัญลกัษณ์กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

 

 กองการท่องเท่ียวเดิมคือศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของ ดร.พิจิตต รัตตกุล เพื่อสนบัสนุนปีการท่องเท่ียวไทยปี

พุทธศกัราช 2541-2542 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2540 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 พ.ศ. 2541 และเพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 

รอบ ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 แต่เดิมกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครมีท่ีทาํการ ณ ห้อง

ทาํงานเล็กบนชั้น 2 ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นท่ีทาํการชั่วคราว จนกระทัง่วนัท่ี  

2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สํานกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ไดจ้ดัตั้งฝ่ายประสานงานและ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว สังกัดกองประชาสัมพนัธ์ สํานักปลัดกรุงเทพ จนกระทั่งเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2542 ไดย้า้ยมาท่ีทาํการปัจจุบนัเป็นการถาวรท่ีอาคารเชิงสะพานพระป่ินเกลา้ ตั้งอยูท่ี่ 

ถนนพระอาทิตย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และต่อมาไดย้กฐานะเป็นกองการท่องเท่ียว เม่ือปี

พุทธศกัราช 2546 

 กองการท่องเท่ียวมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัทาํแผนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานคร ให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์และการจดัทาํส่ือ จดั

กิจกรรม เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ โดยดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพฒันาการบริการด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานครให้ไดม้าตรฐาน สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน บนพื้นฐานการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2.1.1 การจัดโครงสร้างองค์กร 

 องคก์รและลกัษณะธุรกิจขององคก์ร 

 กรุงเทพมหานครในฐานะราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  เป็นหน่วยราชการท่ีได้รับการ

กระจายอาํนาจมาจากรัฐบาล ทาํหน้าท่ีบริหารและบริการประชาชนภายในเขตพื้นท่ีการปกครอง

ของกรุงเทพมหานครภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด มีการจดัระเบียบบริหารราชการเหมือน

หน่วยราชการทัว่ไปหน่วยงานสังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยสํานกัต่างๆ 16 สํานกั และ

สํานกังานเขตกวา่ 50 เขต กองการท่องเท่ียวจดัอยูใ่นสํานกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว โดย

สํานักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว มีวิสัยทศัน์ / พนัธกิจคือ เป็นองค์กรหลักด้านพฒันา

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนกรุงเทพฯ ดว้ยกีฬา นนัทนาการ ดาํรงไวซ่ึ้งคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และ

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และนาํกรุงเทพมหานครเป็นมหานครดา้นการท่องเท่ียวระดบัโลก โดยมี

โครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.2  แผนภูมิส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
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 2.1.1 สํานกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ ์

ส่งเสริมเผยแพร่ฟ้ืนฟู บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และการตระหนกัในคุณค่า

และเอกลกัษณ์ท่ีดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการและจดักิจกรรมทั้งดา้น

ดนตรี กีฬา ห้องสมุด พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัปัญหา

และแนวทางดาํเนินงาน และการพฒันาดา้นกีฬานนัทนาการศิลปะและวฒันธรรม และปฏิบติัหนา้ท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวภายในสํานกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 8 องคก์ร ซ่ึงมีโครงสร้าง

ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.3  แผนผงัองคก์รสาํนกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 

 

 1) กองการท่องเท่ียว  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัทาํแผนเพื่อพฒันาการ

ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์และการ

จดัทาํส่ือ จดักิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ โดยดาํเนินการ

ร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพฒันาการบริการดา้นการท่องเท่ียวและแหล่ง

ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครให้ไดม้าตรฐาน สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งต่างประเทศและใน

ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน บน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และท้องถ่ิน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มี

โครงสร้างดงัน้ี 

สาํนกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 

สาํนกังานเลขานุการ กองนนัทนาการ 

กองนโยบายและแผนงาน กองการสงัคีต 

กองการกีฬา ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

กองการท่องเท่ียว กองวฒันธรรม 
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ภาพที ่2.4  แผนผงัองคก์ร กองการท่องเท่ียว 

 

 กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร แบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบภายใน

ส่วนราชการ ดงัน้ี 

 (1) กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  รับผิดชอบดา้นงานสารบรรณและธุรการ

ทั่วไป งานการประชุม งบประมาณ การเงิน การบัญชีและพสัดุ การบริหารงานบุคคล การ

ควบคุมดูแลสถานท่ีและยานพาหนะ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (2) กลุ่มงานแผนงานการท่องเท่ียวรับผิดชอบด้านการจดัทาํและพฒันา

แผนการท่องเท่ียว เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานโดยจดัทาํแผนแม่บทการท่องเท่ียวในระดบั

กรุงเทพมหานคร ในระดบัเขตรวมทั้งประสานงาน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามแผน

ท่ีกาํหนด การจดัทาํคาํเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินงบประมาณประจาํปี และเงินอุดหนุนรัฐบาล 

การวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการดา้นการท่องเท่ียวของหน่วยงานท่ีขอรับจดัสรรงบประมาณ 

ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในด้านต่างๆเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการท่องเท่ียว จดัทาํแผน

ปฏิบติังานประจาํปีของหน่วยงานและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3) กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว  รับผิดชอบด้านการเป็นศูนย์กลาง

ให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆของ

กรุงเทพมหานคร การวางแผนส่ือและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวให้การตอ้นรับ

อาํนวยความสะดวก นาํชมสถานท่ีแก่อาคนัตุกะ ผูน้ํา และบุคคลสําคญั ควบคุม ดูแลธุรกิจการ

ใหบ้ริการท่องเท่ียวทีไดรั้บสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจยั เพื่อ

วางแผนและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การพฒันากิจกรรม

ในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อหากลุ่มเป้าหมายและสร้างตลาดท่องเท่ียวใหม่ การประสานงานกับ

กองการท่องเท่ียว 

กลุ่มงานบริหาร  

การท่องเท่ียว 
กลุ่มงานแผนงาน

การท่องเท่ียว 
กลุ่มงานส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 
กลุ่มงานพฒันา  การ

ท่องเท่ียว 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบันโยบาย และระดบัปฏิบติั ตลอดจนงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์ เพื่อ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (4) กลุ่มงานพัฒนาการท่องเท่ียว  รับผิดชอบด้านการสํารวจศึกษา

รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์บาํรุงรักษาและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อ

สนบัสนุนการท่องเท่ียวการพฒันามาตรฐานการให้บริการการท่องเท่ียวโดยกาํหนดมาตรฐานการ

อาํนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะการสร้างเครือข่ายเพื่อ

สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวในภาคประชาชน การพฒันาศกัยภาพเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่เจ้าหน้าท่ีภาคราชการ ผูป้ระกอบการ สถานศึกษา กลุ่มต่างๆ และประชาชนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน การสร้างเส้นทางท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้

มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดการให้บริการขอ้มูลทางวิชาการแก่หน่วย

ปฏิบติัในพื้นท่ีและประชาชนท่ีสนใจและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากปฏิญญากรุงเทพมหานคร โดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศสุ์ขุมพนัธ์ุ 

บริพตัรท่ีไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัการบริหารการจดัการกรุงเทพมหานครโดยเนน้การมีส่วนร่วม

ของพี่นอ้งประชาชนทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนัเพื่อให้ทุกฝ่ายเขา้มาร่วมกนัสร้างสรรค์เมืองหลวง

ของเราให้เป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนรวมทั้งมีนโยบายดา้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมและพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครภายใตน้โยบายของรัฐบาล,แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งและแผนพฒันา

กรุงเทพฯ.ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินประชาชนและภาคเอกชนใน

การท่ีจะส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวฟ้ืนฟูและรักษาเวบ็ไซต์และยงัสภาพแวดลอ้มสําหรับ

การท่องเท่ียวพร้อมกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์นพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน.การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในส่ือต่างๆและการพฒันาบริการการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครให้ได้

มาตรฐานสากลและอาํนวยความสะดวกในนกัท่องเท่ียวเป็นศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว 

 

 
 

ภาพที ่2.5  ตราสัญลกัษณ์กรุงเทพเมืองยิม้ 
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 2.1.2 วสัิยทัศน์ พนัธกจิและเป้าประสงค์ 

 1) วสิัยทศัน์การพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด (Bangkok: The Best Tourism 

Destination for All) 

 2) พนัธกิจการพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 พฒันาทรัพยากรและการตลาดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดว้ยกลไกการบริหารจดัการ

เชิงเครือข่ายสู่คุณภาพการบริการดว้ยมิตรไมตรี 

 3) เป้าประสงคก์ารพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 (1) กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่องเท่ียวท่ีมีการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากร

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 (2) กรุงเทพมหานครพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค ์

 (3) กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรมนุษยท์างการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

 (4) กรุงเทพมหานครมีการบริหารจดัการดว้ยกลไกเชิงเครือข่าย 

 (5) กรุงเทพมหานครมีคุณภาพการบริการท่ีทดัเทียมสากลบนฐานความเป็นไทย 

 

 2.1.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 2.1.3.1 ยทุธศาสตร์การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรค์

  และย ัง่ยนื 

 1) เป้าประสงคย์ทุธศาสตร์ 

 อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีวางอยูบ่นฐานอตัลกัษณ์และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ อยา่งสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยนืเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและปกป้องทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 2) แผนงานและตวัช้ีวดั 

 (1) พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทศัน์ทางการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 

 ก) ร้อยละความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ

ทศัน์ทางการท่องเท่ียวและการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 (2) อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเท่ียว 
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 ก) จาํนวนทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและ

พฒันา 

 (3) พฒันาและส่งเสริมความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวให้ไดต้าม

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพระดบัชาติและสากล 

 ก) ร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีร้องเรียนดา้นความปลอดภยั 

 (4) พฒันาและส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีอตัลกัษณ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ก) จาํนวนแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 2.3.1.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมทางการตลาดการท่องเท่ียว 

 1) เป้าประสงคย์ทุธศาสตร์ 

 พฒันาและส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวและกระตุน้การใชจ้่าย 

 2) แผนงานและตวัช้ีวดั 

 (1) สถานการณ์และการเปล่ียนแปลง 

 ก) จาํนวนกิจกรรมประชาสัมพนัธ์การตลาด 

 (2) สร้างภาพลกัษณ์และส่ือความหมายการท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานครใหช้ดัเจนสําหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 ก) ร้อยละการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่อภาพลกัษณ์และการส่ือ

ความหมาย 

 (3) ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มการจบัจ่ายสินคา้และบริการของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 ก) ร้อยละของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

 ข) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจบัจ่ายสินคา้และบริการของ

นกัท่องเท่ียว 

 (4) ส่งเสริมการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่และ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวซํ้ า 

 ก) จาํนวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

 ข) จาํนวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดิม 
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 (5) พฒันาและดาํเนินการส่งเสริมการตลาดผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 ก) จาํนวนการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย

สังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียว 

 ข) จาํนวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการท่องเท่ียว 

 2.1.3.3 ยทุธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง 

  เครือข่าย 

 1) เป้าประสงคย์ทุธศาสตร์ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายทั้งการสร้าง

กลไกความร่วมมือ การปรับโครงสร้างองคก์ร เสริมศกัยภาพชุมชน ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ และสร้างแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัเขต 

 2) แผนงานและตวัช้ีวดั 

 แผนงาน: เสริมสร้างกลไกความร่วมมือเชิงเครือข่ายกบัภาคีต่างๆ เพื่อ

พฒันาและบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานคร 

 ตวัช้ีวดั: จาํนวนเครือข่ายท่ีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 (1) ปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียว

โดยตรงทั้งส่วนกลางและสาํนกังานเขตและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัสรรและเบิกจ่าย

งบประมาณดา้นการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

 ก) จาํนวนหน่วยงานรับผดิชอบดา้นการท่องเท่ียวโดยตรงในระดบั

เขต 

 ข) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจดัการการท่องเท่ียว 

 (2) เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมพฒันาการท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร 

 ก) จาํนวนของชุมชน/บุคคลท่ีเขา้ร่วมการพฒันาการท่องเท่ียว 

 (3) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการ

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว 

 ก) จาํนวนเทคโนยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 

 (4) สร้างและบูรณาการแผนพฒันาการท่องเท่ียวระดบัสาํนกังานเขตท่ี

สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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 ก) จาํนวนแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัเขต 

 

 2.1.4 เครือข่ายการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 

 การจดัแบ่งเครือข่ายการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครประยกุตห์ลกัการของกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ซ่ึงจดัแบ่งแหล่งท่องเท่ียวเป็น 12 

ประเภท คือ 1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ 3) แหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรม 4) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 5) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ 6) แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 7) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติ 8) แหล่งท่องเท่ียว

ประเภทชายหาด 9) แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้าตก 10) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถํ้า 11) 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 12) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่งหากแต่

กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรการท่องเท่ียวเพียง 5 ประเภทจาก 12 ประเภทขา้งตน้ การจดัแบ่ง

เครือข่ายการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครจึงจดัแบ่งตามศกัยภาพผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ี

โดดเด่นท่ีสุดของ 50 เขต โดยแบ่งเป็น 5 เครือข่ายดงัน้ี 

 1) เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism Cluster)หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินโดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งโดยการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้นจะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้นมีการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา

ระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืนประกอบด้วยเขตทวีวฒันา หนองแขม บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง 

ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ พระโขนงสายไหมสะพานสูงลาดกระบงั หนองจอก 

 2) เครือข่ายการท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational 

Cluster) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ

นกัท่องเท่ียวซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน

แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยคุสมยัเม่ือมี

การระบุชดัว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ช่น ทอ้งฟ้าจาํลอง ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทคประกอบดว้ยเขตคลองเตยบางนา 

 3) เครือข่ายการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Cluster) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ

ทอดกนัแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นการ

แสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียว
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ประเภทน้ี ได้แก่ตลาดนํ้ าตล่ิงชัน วิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวง ประเพณีอัฐมีบูชา เป็นต้น

ประกอบดว้ยเขตตล่ิงชนับางแคภาษีเจริญบางคอแหลมยานนาวาบางซ่ือมีนบุรี 

 4) เครือข่ายการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Cluster) หมายถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนารวมถึงสถานท่ีหรือ

อาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุ เก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สําคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ เช่น 

โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณกาํแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถาน

และส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมประกอบดว้ยเขตบางพลดั ดุสิต บางกอกนอ้ย 

บางกอกใหญ่ ธนบุรี คลองสานสาทร บางรัก สัมพนัธวงศ์ ราชเทวี ป้อมปราบศตัรูพ่ายพระนคร

ดอนเมืองสวนหลวง 

 5) เครือข่ายการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Cluster) หมายถึง แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อการพกัผอ่นและเสริมสร้างสุขภาพ ใหค้วามสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิง

และการศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มีความสําคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดีศาสนาศิลปวฒันธรรม 

แต่มีลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั เช่นย่านบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุก

และสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬาประกอบดว้ยเขตปทุมวนั พญาไท 

จตุจกัรหลกัส่ี บางเขนลาดพร้าว วงัทองหลางดินแดง ห้วยขวางวฒันา บางกะปิบึงกุ่มคนันายาว

คลองสามวาประเวศ 

 

ตารางที ่2.1 สรุปจาํนวนเขตของแต่ละเครือข่าย 

 

ที่ เครือข่าย จํานวนเขต 

1 เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 12 

2 เครือข่ายการท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ 2 

3 เครือข่ายการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 7 

4 เครือข่ายการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 14 

5 เครือข่ายการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ  15 

รวม 50 

 

 2.1.5 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหน่วยงาน 
 กองการท่องเท่ียวมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัทาํแผนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานคร ให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์และการจดัทาํส่ือจดั
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กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆโดยดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและพฒันาการบริการด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งต่างประเทศและในประเทศเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนบนพื้นฐานการมี

ส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและท้องถ่ิน และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยแต่ละฝ่ายจะมี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัไปดงัต่อไปน้ี 

 1) กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

 (1) จดัทาํตวัช้ีวดัรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ จดัผลการ

ข้ึนเงินเดือน โบนสั 

 (2) ตรวจสอบสมรรถนะของนกัพฒันาการท่องเท่ียว/นกัประชาสัมพนัธ์ 

 (3) การจดัทาํความเส่ียง 

 (4) การอบรมธรรมะ 

 2) กลุ่มงานแผนงานการท่องเท่ียว 

 (1) พิจารณาโครงการ กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจดัทาํ

คาํเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินงบประมาณประจาํปี เงินอุดหนุนรัฐบาล  

 (2) จดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

 (3) ทาํบนัทึกและแจง้เวยีนหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครทราบ 

 (4) ดูแลเร่ืองแผนงาน/งบประมาณของแต่ละเขต 

 (5) จดัทาํขอ้มูลจาํนวนนกัท่องเท่ียว แนวโนม้ เป้าหมาย 

 3) กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว   

 (1) จดัทาํขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

 (2) ดู แ ล แ ล ะ จัด ง า น กิ จ ก ร ร ม  เ ท ศ ก า ล ป ร ะ เ พ ณี ต่ า ง ๆ  ( Events)  ข อ ง

กรุงเทพมหานคร 

 (3) บริการด้านการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร เช่น จุดบริการข้อมูล

ท่องเท่ียวต่างๆซุม้บริการ ใหข้อ้มูลแกนกัท่องเท่ียวในแต่ละจุดทัว่กรุงเทพมหานคร 

 (4) ดูแลเร่ืองการส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 (5) ดูแลเร่ืองเอกสารการท่องเท่ียว/ ส่ือประชาสัมพนัธ์ /แผน่พบั /เวบ็ไซต ์

 (6) ดาํเนินการดา้นความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ให้มีการจดัดาํเนินการใน

ทุกกิจกรรม Event / ซุ้มประชาสัมพนัธ์ ทาํการสอบถามความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั จุดรับ

เร่ืองร้องเรียน การประสานความร่วมมือดา้นความปลอดภยั ให้มีการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั
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ในทุกการจดักิจกรรม เช่นจดัทาํเอกสารคาํเตือนนกัท่องเท่ียว สรุปรายงานดา้นความปลอดภยัในแต่

ละกิจกรรม 

 4) กลุ่มงานพฒันาการท่องเท่ียว 

 (1) ดูแลดา้นขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ท่ีสาํคญัของกรุงเทพมหานคร 

 (2) แหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆของกรุงเทพมหานคร 5 ดา้น (Bangkok Smile) 

 (3) เส้นทางท่องเท่ียวท่ีแนะนาํใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

 (4) ชุมชนท่องเท่ียว 

 (5) จาํนวนเครือข่าย/ช่องทางการประสานความร่วมมือ 

 (6) การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิ ป้ายส่ือความหมาย ห้องสุขา เส้นทาง

จกัรยาน 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

 

 2.2.1 ความหมายของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

 ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว ตามคาํนิยามของกรมการท่องเท่ียว ให้คาํนิยามว่า 

สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มารับบริการขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง

รวมทั้งการใชช่้องทางส่ือสารอ่ืนๆ เช่น โทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มีพนัธะกิจให้บริการขอ้มูล

ทางการท่องเท่ียวเป็นหลกั และอยู่ภายใตก้ารดูแลของภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  กรมการท่องเท่ียว, 2556: 3) นอกจากนั้น นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 

และคณะ (2541: บทคดัย่อ) กล่าวว่า ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวยงัถือเป็นโครงสร้างดา้นการส่ือ

ความหมายท่ีสําคญัในแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกลุ่มของพื้นท่ีท่ีมีการ

พฒันาและพื้นท่ีชนบทดงันั้น ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการจดัการรูปแบบ

หน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยา่งยิง่ เพื่อเป็นแหล่งใหข้อ้มูล ข่าวสาร และเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว  

 สรุปความหมายของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว ในงานวิจยั รูปแบบความสําเร็จ

ของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครคือ ศูนย์บริการข้อมูลทางการ

ท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และศูนยบ์ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 
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 2.2.2 องค์ประกอบของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

 สาํนกัพฒันาบริการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  กรมการ

ท่องเท่ียว (2556)  กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียวมี  

6 องคป์ระกอบและคาํอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 1) องคป์ระกอบท่ี 1 สถานท่ีตั้ง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 5 ขอ้ไดแ้ก่ 

 (1) ความสะดวกในการเขา้ถึง 

 (2) ความเหมาะสมของท่ีตั้ง 

 (3) สภาพอาคารสถานท่ี 

 (4) การสะทอ้นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 (5) ความพร้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

 2) องคป์ระกอบท่ี 2 ส่ิงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 5 ขอ้ไดแ้ก่ 

 (1) สัดส่วนของพื้นท่ีพกัผอ่นต่อพื้นท่ีศูนยบ์ริการ 

 (2) หอ้งนํ้าสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 (3) อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

 (4) ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ 

 (5) ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียวดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม 

 3) องคป์ระกอบท่ี 3 การวางแผนและการจดัการศูนยบ์ริการ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 

ขอ้ไดแ้ก่  

 (1) แผนการดาํเนินงานศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว  

 (2) กระบวนการวางแผนและการมีส่วนร่วม 

 (3) กระบวนการปฏิบติัตามแผน  

 (4) การประเมินผลการดาํเนินงาน 

 4) องคป์ระกอบท่ี 4 การจดัการบุคลากร ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 7 ขอ้แบ่งออกเป็น 2 

องคป์ระกอบยอ่ยคือการจดัการบุคลากรภายใน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ขอ้ไดแ้ก่  

 (1) กระบวนการสรรหาและคดัเลือก  

 (2) การกาํหนดตาํแหน่ง ภารกิจ ความรับผดิชอบ  

 (3) กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ  

 (4) การฝึก อบรม  และองค์ประกอบ ด้านกา รจัดก ารบุคล ากรภายนอก

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ขอ้ไดแ้ก่  

 ก) กระบวนการสรรหาและคดัเลือก  
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 ข) กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ  

 ค) การฝึกอบรม  

 5) องค์ประกอบท่ี 5 คุณภาพการบริการของบุคลากรประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 7 ขอ้

ไดแ้ก่  

 (1) ความพร้อมของบุคลากรในการใหบ้ริการ  

 (2) การแต่งกายของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  

 (3) ความสามารถในการใหข้อ้มูล  

 (4) ความสามารถในการช่วยเหลือ  

 (5) ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ  

 (6) ความสามารถในการส่ือสารภาษา  

 (7) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการ 

 6) องค์ประกอบท่ี 6 การจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย

ตวัช้ีวดั 6 ขอ้ไดแ้ก่  

 (1) การจดัหมวดหมู่ จดัเก็บขอ้มูล  

 (2) ความรวมเร็วในการเรียกใชข้อ้มูล  

 (3) ความถูกตอ้งในการเรียกใชข้อ้มูล  

 (4) ความหลากหลายของขอ้มูล  

 (5) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูล  

 (6) ช่องทางในการใหบ้ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

  

 2.3.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย และแนวคิดไวจ้าํนวนมาก อาทิ Millet 

(1954: 397) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ จะตอ้งยึด

หลกัในการวดัความพึงพอใจใน 5 ดา้น คือ 

 1) การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารภาครัฐท่ีมีทศันคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบติั

อย่างเท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยก กีดกนัการให้บริการประชาชนจะไดรั้บ

การปฏิบติัในฐานะปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานใหบ้ริการเดียวกนั 
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 2) ให้บริการท่ีตรงต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะตอ้งมองว่า

การใหบ้ริการจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานภาครัฐจะถือวา่ไม่มีประสิทธิผลเลย ถา้ไม่มีการตรง

ต่อเวลา ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 

 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการท่ีมีการ

ให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลา จะไม่มี

ความหมายถา้มีจาํนวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งให้บริการ สร้างความไม่ยุติธรรม

ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 

 4) การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการท่ีมีการ

ให้บริการท่ีเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ยึดความพึงพอใจ

ของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการจะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้

 5) การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังานกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ

ท่ีจะทาํหนา้ท่ีไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิมโดยทัว่ไปการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจมกันิยม

กนัในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในการ

รับบริการ (Service Satisfaction) เพื่อจะประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการ ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึง

แนวคิดน้ีจาํนวนมากในลกัษณะใกลเ้คียง เช่น 

 Wolmon (1973: 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่าความพึงพอใจหมายถึง 

ความรู้สึกท่ีมีต่อความสุขเม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายของความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของ

ตนไดรั้บการตอบสนอง 

 Good and Kappa (1973: 320) อธิบายวา่ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ หรือระดบัของ

ความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการสนใจต่างๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อกิจกรรมนั้นๆ 

 วรูม (1964: 99 อา้งถึงใน เสกสรร ธรรมวงศ์, 2541: 34) กล่าวว่า ทศันคติและความพึง

พอใจในส่ิงหน่ึง ท่ีสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองคาํน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้

ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติในดา้นบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และ

ทศันคติในดา้นลบ จะแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

 Kotler (2000: 45) กล่าววา่ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกความพึงพอใจหรือผิดหวงัอนัเกิด

จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัความคาดหมาย ถา้การปฏิบติังานไม่ถึงความคาดหมาย

ของลูกคา้จะไม่พอใจ ถา้การปฏิบติังานเท่ากบัความคาดหมายของลูกคา้ก็จะพอใจถา้การปฏิบติังาน

สูงเกินความคาดหมายของลูกคา้ก็จะพอใจหรือปิติยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
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 เบญจมาภรณ์ สมุดอินแกว้ (2543: 23) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น 

ถา้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการตอบสนองจากผูใ้ห้บริการอยา่งเสมอภาค รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการและ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง มีวสัดุอุปกรณ์อยา่งเพียงพอต่อการใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อการใหบ้ริการ 

 อรวรรณ เมฆทศัน์ (2543: 6) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บการตอบสองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล ทาํให้เกิดความพึง

พอใจ นอกจากน้ี ความพึงพอใจยงัเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัต่างๆ เพราะ แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจใน

ส่ิงต่างๆ ไม่เหมือนกนัและไม่เท่ากนั ดงันั้นความแตกต่างของแต่ละบุคคลก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้

ความพึงพอใจในส่ิงต่างๆ มีความแตกต่างกนั 

 อุไรวรรณ แยม้นิยม และยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพนัธ์ (2542: 60) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ (Satisfaction) เกิดจากการไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนท่ีเขาตอ้งจ่ายไปและยงัอยู่

กบัความคาดหมายเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของสินคา้ เคร่ืองมือทางการตลาดและกิจกรรม

การตลาดอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 เกอร์สัน (2546: 20) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกคา้ คือ การได้รับการ

ตอบสนองในระดบัตามท่ีคาดหวงัหรือเกินความคาดหมายเม่ือซ้ือสินคา้และบริการ 

 จิรพร จนัลา (2556: 31) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการไวว้่า 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีความแตกต่างกนัแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัในการเขา้รับ

บริการท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล บุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองในการบริการท่ีนอ้ย

กว่าความคาดหวงั จะแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ และในทางตรงกันข้ามบุคคลท่ีได้รับการ

บริการท่ีเท่ากับหรือเกินความคาดหวงั จะแสดงออกถึงความพึงพอใจหรือประทับใจซ่ึงการ

แสดงออกในความรู้สึกน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดห้ลายระดบั ตามปัจจยัแวดลอ้มและเง่ือนไขของ

การบริการได ้

 ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549: 26) ความพึงพอใจของลูกคา้หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้

ทั้งท่ีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ อนัเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีไดรั้บจากการใช้

สินคา้และบริการกบัความคาดหวงั 

 สรชัย พิศาลบุตร (2549: 8) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหรือลูกค้า หมายถึงการท่ี

ผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการแต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถจดัหาหรือทาํ

ใหไ้ด ้โดยไม่ขดัต่อวตัถุประสงคห์รือความถูกตอ้งเหมาะสมในการใหบ้ริการ 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่าความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ หมายถึง การท่ีผูใ้ช้บริการหรือลูกคา้

ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ แต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถจดัหาหรือทาํให้ได ้โดยไม่ขดัต่อ
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วตัถุประสงคห์รือความถูกตอ้งเหมาะสมในการใหบ้ริการ โดยความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีความ

แตกต่างกนัแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัในการเขา้รับบริการท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของ

แต่ละบุคคล  

 

 2.3.2 การวดัความพงึพอใจของลูกค้า 

 การวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บทาํให้ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย

ตลอดจนผูใ้หบ้ริการ ไดท้ราบถึงเร่ืองสาํคญัเก่ียวกบัธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

 เกอร์สัน (2546: 54-55) ประโยชน์ของการวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถ

สรุปรวมไดถึ้ง 5 ประการ คือ 

 1) การวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ทาํใหอ้งคก์รเกิดสัญชาตญาณท่ีมุ่งมัน่

ท่ีจะเอาชนะและตอ้งการความสาํเร็จซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่คุณภาพบริการท่ีดีกวา่ใหแ้ก่ลูกคา้ 

 2) การวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ทาํใหอ้งคก์รรับรู้มาตรฐานของสินคา้

และบริการขององคก์รรวมทั้งรับรู้ถึงมาตรฐานท่ีดีท่ีสุท่ีองค์กรจะไปถึงได ้ซ่ึงจะเป็นตวัผลกัดนัสู่

คุณภาพท่ีสูงข้ึนและความพึงพอใจท่ีสูงข้ึน 

 3) การวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าทาํให้ผูป้ฏิบติังานรับรู้ผลลัพธ์ได้

ทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผูว้ดัในท่ีน้ีคือลูกคา้ซ่ึงประเมินพนกังานท่ีเขาติดต่องานดว้ย 

 4) การวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้จะทาํให้องคก์รทราบวา่ส่ิงใดท่ีควร

ปรับปรุงคุณภาพ อยา่งไร ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะทราบไดโ้ดยตรงจากลูกคา้องคก์รท่ีทาํการสาํรวจ 

 5) การวดัคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ช่วยสร้างแรงจูงใจและผลกัดนัให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานสูงข้ึน 

 สรชยั พิศาลบุตร (2549: 12-13) ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวดัความพึงพอใจ สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

 1) ทราบความรู้และความเขา้ใจของลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีผลิตและจาํ

หน่วยมากยิง่ข้ึน 

 2) ทราบความคาดหวงัของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพสินคา้และบริการท่ีตอ้งการไดรั้บ 

 3) ทราบความตอ้งการท่ีลูกคา้ตอ้งการไดรั้บเพิ่มเติมจากสินคา้และบริการท่ีมีอยูเ่ดิม 

 4) ทราบความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้และบริการท่ี

ธุรกิจคิดวา่ลูกคา้ตอ้งการกบัคุณลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการไดรั้บ

จริง 
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 5) ทราบความแตกต่างระหว่างคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง กบั

คุณภาพของสินคา้และบริการท่ีลูกคา้คาดวา่จะไดรั้บ 

 6) ทราบความแตกต่างระหว่างคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีระบุไวห้รือการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์กบัคุณภาพสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง 

 7) ทราบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญั

ในการใชบ้ริการ 

 8) ทราบขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

 ขอ้มูลท่ีได้จากการวดัความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการสามารถนํามาใช้ในการ

ปรับปรุงสินคา้ บริการของธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

 2.3.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

 อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 177) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อส่ิงท่ีไดรั้บ

จากการบริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้คาดหวงัไวซ่ึ้งสามารถ

เปล่ียนแปลงไปไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการบริการไดแ้ก่ 

 1) ผลิตภณัฑบ์ริการ ในการนาํเสนอการบริการจะตอ้งมีผลิตภณัฑบ์ริการท่ีมีคุณภาพ

และระดบัการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงให้

ผูรั้บบริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการท่ีจะส่ง

มอบใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

 2) ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ

รูปแบบของการบริการเทียบกบัราคาค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายออกไป โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งกาํหนด

ราคาค่าบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย 

(Willingness to Pay) ของผูรั้บบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่าย

และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูรั้บบริการอีกดว้ย 

 3) สถานท่ีบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมองหาสถานท่ีในการให้บริการท่ีผูรั้บบริการ

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีสถานท่ีกวา้งขวางเพียงพอและตอ้งคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวก

แก่ผูรั้บบริการในทุกดา้น เช่น การมีสถานท่ีจอดรถ หรือการให้บริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงทาํ

ใหป้ระเด็นดา้นสถานท่ีใหบ้ริการลดลงไปได ้เป็นตน้ 
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 4) การส่งเสริมแนะนาํบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่

ผูรั้บบริการทั้งในดา้นคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์ของการบริการผ่านทางส่ือต่างๆ เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดน้าํขอ้มูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพื่อตดัสินใจใชบ้ริการต่อไป 

 5) ผูใ้ห้บริการ จะตอ้งตระหนกัตนเองว่ามีส่วนสําคญัในการสร้างให้เกิดความพึง

พอใจในการบริการของผูรั้บบริการ โดยในการกาํหนดกระบวนการจดัการ การวางรูปแบบการ

บริการจะตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นสําคญั ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการท่ีลูกคา้

ตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ 

 6) สภาพแวดลอ้มของการบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งสร้างให้เกิดความสวยงามของ

อาคารสถานท่ี ผา่นการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมลงตวัสร้างให้เกิดภาพลกัษณ์

ท่ีดีขององคก์รผูใ้หบ้ริการและส่ือภาพลกัษณ์เหล่าน้ีออกไปสู่ผูรั้บบริการอีกดว้ย 

 7) กระบวนการบริการ ผูใ้ห้บริการต่างมุ่งหวงัให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการ

จดัการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความสามารถในการสนองตอบต่อความตอ้งการ

ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการและหวงัต่อประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการ 

 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ระดบัดว้ยกนัคือ 

 1) ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงั เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งจดัให้มีตาม

ความคาดหวังของผู ้รับบริการและระวังไม่ให้เกิดส่ิงท่ีตํ่ ากว่าความคาดหวงันั้ นได้ เพื่อให้

ผูรั้บบริการรู้สึกยนิดีและมีความสุขในการมารับบริการนั้นๆ 

 2) ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการมุ่งหวงัท่ีจะสร้างให้มีเกิน

กว่าความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการมีความรู้สึกปลาบปล้ืมใจหรือประทบัใจใน

บริการท่ีไดรั้บซ่ึงเกินความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้

 สรุปไดว้่าความพึงพอใจหมายถึงการท่ีพนกังานปฏิบติังานหรือเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ได้

ให้บริการตามขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการแก่ผูม้ารับบริการดว้ยความรู้สึกวา่เป็นบุคคล

สําคญัไดรั้บการตอบสนองตรงตามความตอ้งการและเกินความคาดหมายของผูม้ารับบริการเสมอ

การท่ีผูม้ารับบริการเขา้มาในสถานท่ีท่ีให้บริการด้วยความรู้สึกด้านลบการทาํให้ผูม้ารับบริการ

กลบัไปดว้ยความรู้สึกดา้นบวกไดน้ั้นถือวา่ประสบความสาํเร็จในการสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับ

บริการดงันั้น จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจดงักล่าว ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึง

กาํหนดตวัแปรในการศึกษาในมิติอุปสงค์ทางการท่องเท่ียวในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ได้แก่  ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเก่ียวกบัการให้บริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นคุณภาพบริการ
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ของบุคลากร และด้านการจดัการขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวและตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ต่อศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว เพื่อให้ไดท้ราบขอ้มูลความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลดังกล่าว นํามาประกอบการศึกษาในส่วนของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องการ

ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ต่อไป 

 

2.4 ทฤษฏคีวามต้องการตามลาํดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

 

 ทฤษฏีสาํหรับการสร้างความพึงพอใจมีผูน้าํมาใชห้ลายทฤษฏีข้ึนอยูก่บัผูน้าํในแต่ละแห่ง 

จะนาํมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ แต่ท่ีถือวา่เป็นทฤษฏีพื้นฐานและมีการกล่าวขวญักนั 

อยา่งแพร่หลายคือ ทฤษฏีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 

กล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการนั้นเป็นลาํดบัขั้น ดงัน้ี (Maslow. 

1970: 170) 

 1) มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความตอ้งการส่ิงใดไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไม่มีวนัส้ินสุด 

 2) ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอ่ืน

ต่อไป ตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

 3) ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสําคญั คือ เม่ือไดรั้บการ

ตอบสนองในระดับตํ่ าแล้ว ความต้องการในระดับสูงข้ึนไปจะได้รับการเรียกร้องให้มีการ

ตอบสนอง ซ่ึงมี 5 ขั้นดงัน้ี 

 (1) ความตอ้งการดา้นร่างกาย เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยู่รอดของ

ชีวติเช่น อาหาร นํ้ า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางดา้น

ร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 (2) ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คง ถา้ความตอ้งการทางดา้น

ร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ จะทาํให้มีความตอ้งการในขั้นสูงต่อไป คือ ความรู้สึก

ท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความ

อุ่นใจ 

 (3) ความตอ้งการทางสังคม หลงัจากท่ีได้รับการตอบสนองใน 2 ขั้นแล้ว จะมี

ความตอ้งการสูงข้ึนไปอีก เป็นความตอ้งการทางสังคมเป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการ

ยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน 
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 (4) ความตอ้งการท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือ เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืนยก

ย่องให้เกียรติ และเห็นความสําคญัของตนเอง อยากเด่นในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู้

ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

 (5) ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของมนุษย์

ส่วนมากจะเป็นการอยากจะไดต้ามความคิดของตน หรือตอ้งการจะเป็นมากกวา่ท่ีตวัเองเป็นอยูใ่น

ขณะนั้น 

 สรุปได้ว่าความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยมี์ความสําคญัไม่เท่ากนั การจูงใจตาม

ทฤษฎีน้ีจะตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีความแตกต่างกนัไป และ

ความตอ้งการในแต่ละขั้นจะมีความสํา คญัแก่บุคคลมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัความพึง

พอใจท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีอาจมาจากประสบการณ์ สถานการณ์ หรือแมก้ระทัง่เป้าหมายของความคาดหวงั

จากการตอบสนองตามความตอ้งการในลาํดบันั้นๆ 

 

2.5 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการให้บริการ 

 

 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการ เป็นงานสําคญัท่ีภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือบางทีคนส่วน

ใหญ่จะกล่าวว่า พนกังานทุกคนลว้นเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์องคก์รทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นพนกังานขาย 

พนกังานสินเช่ือ พนกังานประจาํสาํนกังานท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานหลกัขององคก์รก็ตาม ลว้นเป็น

กลไกหรือฟันเฟืองไม่วา่ผูท่ี้ทาํงานจะอยูใ่นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนลว้นเป็นหนา้ตาท่ี

เชิดชู หรือทาํใหอ้งคก์รเส่ือมเสียช่ือเสียงไดด้ว้ยกนัทั้งนั้น และพนกังานท่ีมีความสําคญัท่ีสุดท่ีสุดใน

จุดน้ีก็คือ พนกังานท่ีให้บริการนัน่เอง เพราะเป็นส่วนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูม้าติดต่อกบัองคก์รมากท่ีสุด

และเป็นด่านแรกท่ีจะใหผู้ติ้ดต่อมีความรู้สึกท่ีดีองคก์ร จึงมีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการ ไวด้งัน้ี 

 ปรัชญา เวสารัชช์ (2540: 6) ไดก้ล่าวถึง การให้บริการโดยสรุปไวว้า่ พฤติกรรมและวิธีการ

บริการขอเจ้าหน้าท่ีบริการมีความสําคัญมากท่ีสุดในการสร้างความประทับใจในการบริการ

ประชาชนทั้ งน้ี เพราะประชาชนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสัมผสักับเจ้าหน้าท่ีท่ีบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซ่ึงยงัมิไดพ้ฒันาเทคโนโลยีบริการ ซ่ึงลดโอกาสสัมผสัติดต่อ

โดยตรงระหว่างเจา้หน้าท่ีบริการประชาชน เร่ืองท่ีจะทาํให้ประชาชนเกิดการประทบัใจท่ีดี หรือ

อาจเกลียดชงัประทบัจิตถา้ไดรั้บบริการท่ีไม่ดี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 1) บุคลิกภาพและการปรากฏตวัของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ โดยแสดงออกในลกัษณะ

ต่างๆ คือ 
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 (1) รูปร่างหนา้ตา สีหน้า และการแสดงออกนั้น เป็นลกัษณะท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการ

แสดงใหป้รากฏต่อหนา้ผูพ้บเห็นนอกจากรูปร่างหนา้ตา 

 (2) เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เจ้าหน้าท่ีควรแต่งตวัด้วยเส้ือผา้ปกติ เรียบร้อย ไม่ดู

หรูหราตามแฟชั่น หากเป็นหญิงก็ไม่ควรใส่เส้ือผา้ท่ีดูแล้วไม่สุภาพ โดยทัว่ไปควรแต่งตวัให้ดู

เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ คือ ควรมีความเรียบร้อย ดูแลว้สะอาดตา 

 (3) การแต่งตัว การแต่งหน้า แต่งเล็บ ทาํผมและการประเทืองร่างกาย ควร

แต่งหนา้เพียงบางๆ ใชสี้สันท่ีไม่ฉูดฉาด ผมไม่รุงรัง ไม่เป็นทรงท่ีดูสะดุดตาคนดู นอกจากน้ีไม่ควร

ใส่นํ้าหอมมากจนส่งกล่ินรุนแรง 

 2) การพดูจาตอบคาํถาม ในกรณีการบริการเป็นลกัษณะก่ึงอตัโนมติั ซ่ึงผูรั้บบริการ

รู้หน้าท่ีและไม่ต้องการการซักถาม รวมทั้งผูใ้ห้บริการก็ไม่จาํเป็นตอ้งซักถาม ความจาํเป็นตอ้ง

พฒันาการพูดจาและการตอบคาํถามก็ไม่มี กรณีดังกล่าวน้ีหาได้ยากมากและหากเป็นเช่นนั้ น

หน่วยงานบริการก็ควรหาเคร่ืองจกัรมาแทนคนได ้แต่บริการเป็นเร่ืองเล่ียงไม่ไดใ้นการพบปะและ

การส่ือสารผูรั้บบริการจะประทบัใจในประเด็นต่อไปน้ี มีการยิ้มแยม้แจ่มใสและทกัทายมีการ

ซกัถามความตอ้งการการอธิบายวธีิการพดูท่ีสุภาพ 

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 18) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้า่ เป็นกิจกรรมของ

กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น

จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้

 สุภชัย คามวลัย์ (2544: 12-16) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจรหรือการ

พฒันาการใหบ้ริการในเชิงรุก จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ ซ่ึงอาจเรียกง่ายๆ วา่ หลกัเพคเกจเซอร์วิส 

ยึดการตอบสนองความตอ้งการ ความจาํเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมายการบริการของรัฐในเชิง

รับจะเนน้การใหบ้ริการตามระเบียบแบบแผน ดงันั้นเป้าหมายแรกของการจดับริการแบบครบวงจร

ก็คือ การมุ่งประโยชน์ประชาชนผูรั้บบริการ ทั้งผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการและผูท่ี้อยูใ่นข่ายท่ีควรจะ

ไดรั้บบริการเป็นสาํคญั การพฒันาการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือเพคเกจเซอร์วิส เป็นการ

พฒันาการให้บริการท่ีมีเป้าหมายท่ีจะให้ประชาชนได้รับบริการท่ีควรจะได้รับอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการส่ิงท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทศันคติ

และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมีความถูกตอ้งชอบธรรม

สามารถตรวจสอบไดแ้ละสร้างความเสมอภาคทั้งในการใหบ้ริการท่ีจะบริการจากรัฐ 

 วรวิทย ์คาํแพงศิริรัตน์ (2542: 10) กล่าวไวว้า่ การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบติั

ของผูใ้ห้บริการท่ีมีต่อผูรั้บบริการ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ความรับผิดชอบความส่ือสัตยแ์ละ
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การตรงต่อเวลาท่ีอยูใ่นจิตสํานึกของผูใ้ห้บริการและไดก้ล่าวถึงมาตรฐานของพฤติกรรมบริการไว้

ดงัน้ี 

 1) รับรู้การมาของผูรั้บบริการอยา่งเร็วท่ีสุดดว้ยการให้บริการในเชิงรุก คือ มองหนา้

สบตา ยิม้ ทกัทาย ไต่ถาม แนะนาํ 

 (1) ยิม้ทุกคร้ังท่ีสบตาผูรั้บบริการ 

 (2) ทกัทายดว้ยคาํวา่ “สวสัดีครับ (ค่ะ) 

 (3) ไต่ถามคาํถามทัว่ไปเม่ือไดรั้บคาํตอบก็แนะนาํไปในท่ีท่ีจะรับบริการ 

 2) พดูกบัผูรั้บบริการทุกคน ทุกคร้ังตอ้งมีหางเสียง(ครับ......ค่ะ) 

 3) ทุกคร้ังท่ีติดต่อกบัผูรั้บบริการจะตอ้งแสดงกิริยา วาจาท่ีแสดงถึง 

 (1) เขา้ใจเอาใจใส่ ห่วงใย เอ้ืออาทร 

 (2) เกรงใจ อ่อนนอ้ม ยกยอ่งนบัถือ 

 (3) มีนํ้าใจ ไม่เป็นภาระไม่ดูดาย อาํนวยความสะดวก 

 4) ใช้สรรพนามแทนตวัเองว่า ผมหรือดิฉัน ใช้สรรพนามแทนผูรั้บบริการว่า คุณ 

หรือพี่ ป้า นา้ อา ใหเ้หมาะกบัยคุสมยั 

 5) พูดกับผู ้มา รับบริการด้วยภาษาสุภาพและเข้าใจ ง่าย  ใช้ค ําว่า  “สวัส ดี” 

“ขอบคุณ”“ขอโทษ” และ “กรุณา” ใหติ้ดเป็นนิสัย 

 6) ไม่พดูเร่ืองส่วนตวั ส่งเสียงดงั เล่นสนุก หรือรับประทานอาหารขณะท่ีใหบ้ริการ 

 7) ไม่แต่งตวั แต่งหนา้ต่อหนา้ ผูรั้บบริการ 

 8) เม่ือการบริการเกิดปัญหา รับฟังคาํติ – ชม ของผูม้ารับบริการ ดว้ยความสงบและ

ตั้งใจ 

 9) ไม่กล่าวตาํหนิเพื่อนร่วมงานหรือผูรั้บบริการให้เพื่อนร่วมงานหรือผูม้ารับบริการ

ฟัง 

 10) ไม่กล่าวปฏิเสธ กล่าวโทษ กล่าวตาํหนิ ผูรั้บบริการในทุกกรณี 

 สรุปไดว้่าการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเป็นกระบวนการของการปฏิบติัตนเพื่อผูอ่ื้น และ

การแสดงออกถึงการบริการท่ีดีนั้น ผูใ้หบ้ริการ ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการโดย

การให้บริการด้วยความเต็มใจ ในธุรกิจบริการจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ

พนักงานภายในองค์กรการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการจําเป็นท่ีจะต้อง

ระมดัระวงัไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพบริการและรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้

ดงันั้นผูท่ี้จะใหบ้ริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถจะอาํนวยความสะดวกและทาํตนเพื่อผูอ่ื้นอยา่งมี

ความรับผดิชอบและมีความสุข 
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 Parasuraman, Zeithamal and Berry (1985 อา้งถึงใน ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์, 2549:  

37-38) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัสาํคญัของ คุณภาพงานบริการ ท่ีลูกคา้ให้ความสําคญัหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

คือเม่ือลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของใคร ย่อมหนีไม่พน้การพิจารณาถึงองคป์ระกอบท่ีสําคญั

ของการบริการ 5 ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1) Tangibles บริการท่ีดีตอ้งจบัตอ้งได้ เป็นรูปธรรม เช่น คุณภาพของเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ท่ีให้บริการ เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ รวมทั้งความพยายามทาํให้งานบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้ง

หรือสัมผสัได ้

 2) Reliabilities บริการท่ีดีตอ้งไวใ้จได ้มีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง แม่นยาํ 

 3) Responsiveness ความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้ริการและพร้อมใหบ้ริการเสมอ 

 4) Assurance พนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญมีมารยาท สามารถ

สร้างความน่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 5) Empathy พนกังานตอ้งเอาใจใส่ลูกคา้ สามารถดูแลลูกคา้แต่ละบุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 Kennedy and Young (1989 อา้งถึงใน ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ,์ 2549: 38-39) ไดศึ้กษา

พบวา่มิติคุณภาพท่ีลูกคา้มกัใหค้วามสาํคญัประกอบดว้ย  

 1) Availability of support ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 

 2) Responsiveness of support การตอบสนองอยา่งรวดเร็วของผูใ้หบ้ริการ 

 3) Timeliness of support การให้บริการท่ีตรงต่อเวลาและผลงานบรรลุในระยะเวลา

ท่ีกาํหนด 

 4) Completeness of support บริการท่ีส่งมอบสมบูรณ์ 

 5) Pleasantness of support การใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ สร้างความประทบัใจ 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 รติรส อินกลํ่า (2557) ศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวดัระดบัคุณภาพ

การบริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิโดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้รับการบริการของ

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุนอ้ยกวา่ 21-30 ปีเช้ือชาติ
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ยุโรปการศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 3,001-

4,000 ดอลลาร์มีทศันคติต่อคุณภาพการบริการและทศันคติต่อขอ้มูลการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีมาก

ทุกด้านนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคตการแนะน้าการ

ท่องเท่ียวและการใช้บริการศูนย์ท่องเท่ียวซํ้ าและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวการเขา้พกัสถานท่ีท่องเท่ียวความมัน่ใจและค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทศันคติต่อคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กับ

แนวโนม้การท่องเท่ียวดา้นการท่องเท่ียวในอนาคตแนวโนม้การแนะนา้การท่องเท่ียวและแนวโนม้

การรับบริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวซํ้ าและทศันคติคุณภาพขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวหลงัจากรับบริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวดา้น

กิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนวนัเข้าพกัเพิ่มข้ึนสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนและงบประมาณการ

ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

 ชลธิรศน์ สุขหอม (2556) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาการบริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึงพอใจ และเพื่อเปรียบเทียบความ

คาดหวงัและความพึงพอใจระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรป โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีไดจ้ากการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยเลือกเก็บ

เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรป ผลการวิจยั พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความ

คาดหวงัต่อการบริการระดบัมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร ดา้นขอ้มูล

สารสนเทศด้านการท่องเท่ียว ด้านสถานท่ี และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก และนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจระดบัมากต่อการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ใน

ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในดา้นขอ้มูลสารสนเทศ

ดา้นการท่องเท่ียว ด้านสถานท่ี และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลการเปรียบเทียบระดบัความ

คาดหวงักบัระดบัความพึงพอใจพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัความคาดหวงักบัระดบัความ

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงพบวา่ ในดา้นคุณภาพ

การบริการบุคคล และดา้นขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ในดา้นสถานท่ี และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่างกนั และผลการ

เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป 

พบวา่ไม่แตกต่างกนัสรุปผลการวจิยั ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงักบัระดบัความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการนั้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผดุงศกัด์ิ แสงเพชร (2551) ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูล

ข่าวสารการท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิโดยในการบริหารจดัการองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้นระบบสารสนเทศเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยในการวางแผนตดัสินใจของผูบ้ริหารองค์กรซ่ึงจะตอ้งเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการบริหารให้เป็นไปด้วยความถูกต้องการศึกษา

คน้ควา้การพฒันาระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชัยภูมิมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้

สาธารณชนรับทราบตามกรอบการศึกษา 2 ดา้นคือระบบขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิและระบบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติในเขตพื้นท่ีจงัหวดั

ชยัภูมิผลการศึกษาคน้ควา้พบว่าสภาพปัจจุบนัและปัญหาก่อนการดาํเนินการพฒันาการจดัระบบ

สารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิยงัไม่เป็น

ระบบท่ีชดัเจนขอ้มูลท่ีมีอยูย่งัไม่มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบนัสืบคน้ยากไม่สะดวกต่อการ

นาํไปใชบุ้คลากรผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะไม่มีความชาํนาญขาดความรวดเร็วความคล่องตวัในการ

จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประสบการณ์ในให้บริการขอ้มูลข่าวสารยงัไม่มี

ประสิทธิภาพหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาตามขั้นตอนวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) 2 วงรอบ

โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานภาคสนามตาม

วงจรการพฒันาระบบ (The Systems Development Life Cycle SDLC) ทั้ง 5 ขั้นตอน คือการศึกษา

ระบบการวิเคราะห์ระบบการออกแบบระบบการนาํระบบไปใช้และการบาํรุงรักษาระบบผลการ

ดาํเนินการพบวา่ในวงรอบท่ี 1 กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดักระทาํขอ้มูล

เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัสืบคน้ง่ายสะดวกต่อการนาํไปใชม้ากข้ึน

แต่กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ยงัขาดทกัษะในการทาํงานขอ้มูลด้านแหล่งท่องเท่ียวยงัไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์จึงไดด้าํเนินการพฒันาต่อในวงรอบท่ี 2 โดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการการนิเทศ

แบบมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานภาคสนามผลการพฒันาพบว่ากลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีความรู้
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ความเขา้ใจมีทกัษะในการดาํเนินการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ีดีข้ึนทุกคนให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบติักิจกรรมพร้อมท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัสืบคน้ง่าย

สะดวกต่อการนาํไปใช้สามารถให้บริการขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปการดาํเนินการ

พฒันาระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิตามกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการ

พฒันาท่ีตั้งไวแ้ต่ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือความครบถว้นสมบูรณ์ความเป็นปัจจุบนัและทนัสมยัของ

ขอ้มูลซ่ึงแหล่งขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอจึงควรพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้การบริการ

ขอ้มูลถูกตอ้งรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 พงสัญญ ์วรีะไวทยะ (2550) ศึกษาคุณภาพของการใหบ้ริการข่าวสารของการท่องเท่ียงแห่ง

ประเทศไทยกรณีศึกษา: ศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวททท. 1672 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการ

ท่องเท่ียวของททท.จาํแนกตามคุณลกัษณะประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดา้น

การท่องเท่ียวและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการในทุกๆดา้นของศูนยบ์ริการข่าวสารการ

ท่องเท่ียวททท. 1672 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวททท.1672 โดยรวมทั้ง 8 ดา้นมีระดบั

คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง (พอใช)้ เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีคะแนนมากสุดแสดงถึงมี

ระดบัคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัมากคือการติดต่อส่ือสารระหวา่งใหบ้ริการรองลงมาคือความสุภาพ

ของผูใ้ห้บริการส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนมีระดบัคุณภาพน้อยท่ีสุดคือดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระดบัการศึกษาอาชีพรายไดต้่างกนัไม่มีความ

คิดเห็นในเร่ืองการให้บริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวททท. 1672 ไม่แตกต่างกนั ใน

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะปรับปรุงระบบการทาํงานของศูนยฯ์ให้ตรงจุดเพิ่มมากข้ึนและ

ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีเป็นเชิงคุณภาพบา้งเพื่อก่อใหเ้กิดมุมมองในหลายๆมิติ 

 ศิรพร เหล่าเมือง (2549) ศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวดา้นการให้บริการ

ขอ้มูลการท่องเท่ียวนครประวติัศาสตร์อยธุยาอาํเภอพระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยาการวิจยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาการให้การศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการท่องเท่ียวนคร

ประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยาแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน 2)  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริหารจดัการร่วมกนั

ของการจดัทาํขอ้มูลเพื่อการให้บริการการท่องเท่ียวนครประวติัศาสตร์กรุงศรีอยุธยาผลการวิจยั

พบว่าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการท่องเท่ียวหลังจากนั้ นคณะผูว้ิจ ัยได้ติดตาม

สัมภาษณ์ชุมชนเป็นรายบุคคลพบวา่ “ ...นกัท่องเท่ียวสอบถามอะไรก็จะตอบตามท่ีไดรู้้มาเองตาม
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คาํบอกเล่าและตามท่ีไดอ่้านจากเอกสารความรู้ท่ีไดรั้บ...” ทาํให้นกัท่องเท่ียวพอใจในคาํตอบส่วน

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 120 คนและชาวต่างประเทศ 43 คนนั้น

นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงกบั

แหล่งท่องเท่ียวทุกคนมีความพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงคือความสะอาด

ของโบราณสถานความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวและความชดัเจนของป้ายบอกเส้นทางการ

ท่องเท่ียวส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ทุกคนมีความพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ส่ิง

ท่ีตอ้งการคือความปลอดภยัในการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวรองลงมาคือความชดัเจนของป้าย

บอกเส้นทางการท่องเท่ียวและห้องสุขาในแหล่งท่องเท่ียวไม่เพียงพอส่วนการเรียนรู้การบริหาร

จดัการร่วมกนัของการจดัทาํขอ้มูลเพื่อการให้บริการการท่องเท่ียวนครประวติัศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

พบวา่ส่ิงท่ีชาวอยุธยาจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวในดา้นการให้บริการขอ้มูล

กับนักท่องเท่ียวนั้ นสามารถทาํได้ด้วยการเป็นเจ้าของบ้านท่ีดียิ้มแยม้แจ่มใสให้คาํแนะนําแก่

นกัท่องเท่ียวไดแ้ละการทาํเส้นทางจกัรยานใหเ้ป็นรูปธรรมจะช่วยในเร่ืองการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไดม้ากยิ่งข้ึนส่วนเร่ืองการให้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวตอ้งร่วมมือกนัทั้งนกัเรียนผูป้กครองชุมชน

ตอ้งช่วยกนัแนะนาํบอกเส้นทางนกัท่องเท่ียวอยากให้ทุกคนเป็นนกัประชาสัมพนัธ์เป็นมิตรกบัทุก

คนท่ีมาเท่ียวพอ่คา้แม่คา้ก็จาํหน่ายสินคา้ในราคายติุธรรม 

 สรุป การศึกษารูปแบบความสาํเร็จการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการให้บริการของศูนยบ์ริการ

ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว ท่ีประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวสํานักพฒันาบริการท่องเท่ียว กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา.  กรมการท่องเท่ียว (2556) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวมา เพื่อนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าศึกษาทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็นแนวทางช้ีนาํการเสนอแนะรูปแบบ

ความสําเ ร็จการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียว กองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยคาํนึงถึงมิติ

ท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีศึกษา ทั้งมิติความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มิติการจดัการของผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งการใหใ้หบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว และมิติกลไกการจดัการท่ีตอ้ง

นาํขอ้มูลในมิติต่างๆ ดงักล่าวมาบูรณาการจดัการร่วมกนัเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการบริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัอาจสรุปในเบ้ืองตน้ไดว้า่ รูปแบบความสําเร็จ

การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ สถานท่ีตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกการวางแผนและการ
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จดัการศูนย์บริการการจัดการบุคลากรคุณภาพการบริการของบุคลากรและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวพร้อมทั้งแนวทางพฒันาและส่งเสริมการให้ให้บริการของศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างความเช่ือมัน่ ความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียว และส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 



 

 

บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

 

 การศึกษาคน้ควา้ เร่ือง “แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร”ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงผสมทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ 

และการวิจยัเชิงคุณภาพในศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

โดยในบทน้ีจะอธิบายถึงกรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามเชิงปฏิบติัการ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชใ้น

การวจิยัซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.2 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 3.3 วธีิการวจิยั 

 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.2 นิยามศัพท์เชิงปฏบัิติการ 

 

 1) แนวทาง หมายถึง ขอบเขตของการปฏิบติัท่ีวางไว ้

 2) การพฒันา หมายถึงการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ี

ดีกวา่เดิมอยา่งเป็นระบบ หรือการทาํใหดี้ข้ึนกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ  

(คุณภาพ) 

       (ปริมาณ)  

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิ

-ดา้นสถานท่ีตั้ง 

-ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

-ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร 

-ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการ

ท่องเท่ียว 

   (คุณภาพ) 

 

นักท่องเทีย่ว

ชาว 

ชาวต่างชาต ิ

-ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ 

-พฤติกรรมและ

ความ คิดเห็น 

อุปสงค ์

Demand 
 

แนวทางการ

พฒันาการ

ให้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูล

สําหรับ

นักท่องเทีย่วกอง

การท่องเทีย่ว

กรุงเทพมหานคร 

ความสามารถในการให้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว

กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

-ดา้นสถานท่ีตั้ง 

-ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

-ดา้นการวางแผนและการจดัการศูนยบ์ริการ 

-ดา้นการจดัการบุคลากร 

-ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร 

-ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการ

ท่องเท่ียว 

 

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบั

ศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับ

นกัท่องเท่ียวกอง

การท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร 

อุปทาน 

Supply 
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 3) การให้บริการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข และความ

สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํ 

 4) ศูนยบ์ริการ หมายถึง ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

 5) ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว (Tourist Information Center) หมายถึงสถานท่ีท่ี

นกัท่องเท่ียวเขา้มารับบริการขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยสามารถเขา้ถึงโดยตรงรวมทั้งการใช้

ช่องทางอ่ืนๆส่ือสาร เช่น โทรศพัท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มีการให้บริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว

เป็นหลกั และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 6) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจ พอใจ ถูกใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี

มีได้รับการบริการตรงกับความต้องการของตนเองต่อการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

 7) นักท่องเท่ียว หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีใชภ้าษาองักฤษใน

การส่ือสารเท่านั้น 

 8) สถานท่ีตั้ ง หมายถึง แหล่งท่ีตั้ งของศูนย์ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร 

 9) ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างความสะดวก หรือทาํให้การใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกระทาํได้ง่ายข้ึนในศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นักท่องเท่ียว หมายถึง ห้องนํ้ า สัดส่วนพื้นท่ี โต๊ะนั่ง อุปกรณ์การปฐมพยาบาล ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกคนพิการ 

 10) การวางแผนและการจัดการศูนย์บริการ หมายถึง แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

กระบวนการมีส่วนร่วม การปฏิบติังาน ของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 11) การจดัการบุคลากร หมายถึง การจดัการบุคลากรภายในและภายนอก การคดัเลือก การ

กาํหนดความรับผดิชอบของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 12) คุณภาพการบริการของบุคลากร หมายถึง ความพร้อม ความสามารถ การส่ือสารใน

การใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 13) การจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวหมายถึง การจดัเก็บขอ้มูล ความถูกตอ้ง 

ความหลากหลาย ช่องทางในการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
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3.3 ระเบียบวธีิการวจิัย 

 

 การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) 

ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ดา้นซ่ึงไดแ้ก่

ดา้นอุปสงค ์คือ การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และดา้นอุปทาน คือ คุณภาพ

การให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ทั้งสองดา้นดงักล่าวมาเป็นขอ้ช้ีนาํแนวทางการจดัการรูปแบบความสําเร็จการให้บริการ

ของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครขอ้มูลในการศึกษาแบ่งเป็นขอ้มูล

ปฐมภูมิ ได้แก่ นักท่องเท่ียว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัศูนยก์าร

ให้บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว โดยการใช้การเข้าไปมีส่วนร่วมจากการสังเกตุและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยดาํเนินงานตามวธีิวจิยั แบ่งตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 

 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 โดยดาํเนินการตามวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Method) ดงัน้ี 

  

 3.3.1 เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ 

  นักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

  3.3.1.1 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ในการกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ต่อการใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นขอ้มูลดา้นอุป

สงค ์(Demand) มีการกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1) การกาํหนดประชากร 

 ประชากร คือ นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 แห่งแห่งละ 14คน 
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 2) ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง  

 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purpose Sampling) จากผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 3) เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 

 การคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนโดยการ

ใชสู้ตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง ค่าสัดส่วนของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย

ละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จะไดข้นาดตวัอยา่ง ดงัน้ี (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551) 

   จากสูตร  n  =  P (1 – P) Z2 

E2 

   เม่ือ  n แทน จาํนวนหรือขนาดตวัอยา่งท่ีจะไดจ้ากการคาํนวณ 

    Pแทน ค่าสัดส่วนของตวัอยา่ง (0.5) 

    Z แทน Z Score ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% (Z=1.96) 

    E แทน ค่าความคาดเคล่ือน (0.05) 

   แทนค่าในสูตร 

    n    = 0.5 (1- 0.5) (1.96)2 = 385 ตวัอยา่ง 

      (0.05)2 

 จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จก

แบบสอบถามดว้ยตวัเอง จาํนวน 400 ชุด เพื่อสาํรองขอ้มูลและป้องกนัความผดิพลาด 

  3.3.1.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  ในการวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงศึกษาความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวต่อการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์และ

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ โดยเป็น

คาํถามแบบให้เลือกตอบคาํตอบเดียว ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลแบบประเภทอตัราส่วน ประเภท นาม
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บญัญติั (Nominal Scale) และประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 5 ขอ้ แต่ละขอ้มีลาํดบัการ

วดัขอ้มูลดงัน้ี 

 ขอ้ท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 ขอ้ท่ี 2 อายเุป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale) 

 ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 

Scale) 

 ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั(Ordinal 

Scale) 

 ขอ้ท่ี 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 2) ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 3) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยตวัช้ีวดัระดบัความคาดหวงัและความ

พึงพอใจใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 

 (1) ดา้นสถานท่ีตั้ง 

 (2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 (3) ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร 

 (4) ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว 

  3.3.1.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม

   มีดงัต่อไปน้ี 

 1) ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ในเร่ืองการสร้างแบบสอบถาม 

 2) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแนวคิด 

ทฤษฏี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 3) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างคู่มือแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

โดยสร้างแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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 4) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง รับฟังขอ้เสนอแนะ และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 5) นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงแบบ IOC 

 6) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญแล้ว

นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังก่อนนาํไปเก็บ

ขอ้มูล 

 7) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซ่ึงไม่ได้คดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี

จาํนวน 30 คน เพื่อใชท้ดสอบความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธี การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient of 

Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) (กลัยา วานิชยบญัชา, 2545) เพื่อทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามซ่ึงต้องได้ค่าความเช่ือมัน่ต้องไม่ตํ่ากว่า 0.80 ซ่ึงในการทดสอบค่าความเช่ือมั่น

แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.857 แสดงวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีความเช่ือมัน่สูง

สามารถนาํไปใชจ้ริงได ้

  3.3.1.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่ม

ตวัอย่างคือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยและใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เพื่อให้สามารถช้ีแจงขอ้

สงสัยกบัผูต้อบแบบสอบถามได้ โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง และเม่ือผูว้ิจยัรวบรวม

แบบสอบถามได้ทั้ งหมดแล้วทาํการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

  3.3.1.5 การจดัทาํและการแปลผลขอ้มูล 

  นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด มาดาํเนินการจดัทาํ

และการแปลผลขอ้มูลดงัน้ี 

 1) เกณฑข์องแบบสอบถาม 

 การแปลผลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เป็นรายขอ้ของแบบสอบถามได้แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ีเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
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 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยมาก 

 ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s 

Scale) มีดงัน้ี 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจมากท่ีสุด   = 5 คะแนน 

 ความพึงพอใจมาก    = 4 คะแนน 

 ความพึงพอใจปานกลาง   = 3 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอ้ย    = 2 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอ้ยมาก   = 1 คะแนน 

 2) แปลผลขอ้มูล 

 (1) ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ

ทราบถึงบริบทประเด็นท่ีศึกษา และกาํหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ค่าสถิติพรรณนา จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม และทาํการแปลผลขอ้มูลโดย

วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดว้ยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพื่อหาค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 3.3.2 เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ 

  นักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

  3.3.2.1 การกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครคือ ผูบ้ริหารหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครได้แก่ ผูบ้ริหารทั้ง 4 ฝ่ายของกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตาม
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จุดประสงค์ใช้วิธีการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปเป็นแนวทางการพฒันาการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

  3.3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงแบ่งตามวตัถุประสงค์

การวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกอง

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) 

  3.3.2.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวเิคราะห์ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

คน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวท้ั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพธุ์รกิจ วารสารต่าง ๆ

บทความวทิยานิพนธ์ รายงานงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

 2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

Depth Interview) ดําเนินการสอบถามผู ้บริหารท่ีศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และบรรยายเชิงเน้ือหา 

  3.3.2.4 การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการจําแนกชนิดข้อมูล 

(Typological Analysis) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) และการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจดัระเบียบขอ้มูลตีความและการนาํมาแปลผลสรุป

ความเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สรุป แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวจาํนวน 400 คน

และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความสอดคลอ้งในประเด็นศึกษาและนาํผลการศึกษา

สรุปเป็นแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 



 

 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ือง“แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว ท่ีมาใชบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคล และปัจจยัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ี

ใช้บริการ ศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกอง

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครผลการวเิคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอผลการศึกษา

ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 4.1 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

 4.2 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 4.3 ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
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4.1 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์จํานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบ

 แบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํแนกตามเพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ปรากฏดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  จํานวน ร้อยละ 

เพศ    

ชาย  233 58.3 

หญิง  167 41.8 

อายุ    

15 - 20 ปี  23 5.8 

21 – 35 ปี  177 44.3 

36 – 45 ปี  142 35.5 

46 – 55 ปี  51 12.8 

56 ปี ข้ึนไป  7 1.8 

สถานภาพ    

โสด  244 61.0 

สมรส  142 35.5 

หมา้ย /หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่  14 3.5 

ระดับการศึกษาสูงสุด    

ประถมศึกษา  7 1.8 

มธัยมศึกษาตอนตน้  9 2.3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย  45 11.3 

อนุปริญญา  122 30.5 

ปริญญาตรี  147 36.8 

สูงกวา่ปริญญาตรี  70 17.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั  95 23.8 

รับจา้ง/พนกังานบริษทั  17 4.3 

พอ่บา้น/แม่บา้น  13 3.3 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  124 31.0 

นกัเรียน/นกัศึกษา  130 32.5 

อ่ืนๆ……...  21 5.3 

รวม  400 100.0 

 

หมายเหตุ: (n=400) 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 58.3 และเป็นเพศ

หญิงคิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาอายุ 36 – 45 

ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 และอาย ุ56 ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 สถานภาพกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.0  รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 35.5 

และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยูน่อ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.5  ระดบัการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาระดบัอนุปริญญาคิด

เป็นร้อยละ 30.5 และประถมศึกษานอ้ยมีท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.8  อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คิดเป็นร้อยละ 31.0  และพอ่บา้น/แม่บา้นมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.3  
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใช้บริการศูนย์บริการ

 ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 

ท่านเคยใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกองการ

ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครกี่คร้ัง 

จํานวน ร้อยละ 

คร้ังแรก 

1 คร้ัง 

2-3 คร้ัง 

254 

134 

12 

63.5 

33.5 

3.0 

 

หมายเหตุ: (n=400) 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เป็นคร้ังแรกคิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.5 เคยมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครแลว้ 2-3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 12  

 

ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามต่อเหตุผลใน

 ก า ร ใ ช้บ ริก า ร ศู น ย์บ ริ ก า ร ข้อ มู ล สํ า ห รั บ นัก ท่ อง เ ท่ี ย ว ก อ ง ก า ร ท่อ ง เ ท่ี ย ว

 กรุงเทพมหานคร 

 

เหตุผลในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล 

สําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

จํานวน ร้อยละ 

เพื่อสอบถามเส้นทาง 182 45.5 

เพื่อสอบถามแหล่งท่องเท่ียว 35 8.8 

เพื่อสอบถามท่ีพกั 34 8.5 

เพื่อสอบถามระบบขนส่ง 130 32.5 

เพื่อร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ/ขอใชเ้ทคโนโลย ี 12 3.0 

เพื่อสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ 7 1.8 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามเส้นทางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 45.5 รองลงมาคือเพื่อสอบถามระบบขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 32.5 เพื่อสอบถามแหล่งท่องเท่ียวคิด

เป็นร้อยละ 8.8 เพื่อสอบถามท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 8.5 เพื่อร้องเรียน / ขอความช่วยเหลือ/ขอใช้

เทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 3.0 และสุดทา้ย เพื่อสอบถามเร่ืองอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาํดบั  

 

ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้ตอบแบบสอบถามโอกาสหน้าท่านจะใช้บริการ

 ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่ 

 

โอกาสหน้าท่านจะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครอกีหรือไม่ 

จํานวน ร้อยละ 

ใช ้ 350 95.0 

ไม่ใช ้ 0 0.0 

ไม่แน่ใจ 50 5.0 

 

หมายเหตุ: (n=400) 

 

จากตารางท่ี 4.4พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกอง

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอีกคิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ

สุดทา้ยคือไม่ใชคิ้ดเป็นร้อยละ 0.0 
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4.2 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้

 บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่4.5 ผลรวมการวิ เคราะห์ปัจจัย ปัจจัยราย ท่ี มีผลต่อระดับความพึงพอใจผู ้ตอบ

 แบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

 กรุงเทพมหานคร 

 

 

ปัจจัยความพงึพอใจ 

 

 

 

S.D. 

 

 

ความหมาย 

สถานท่ีตั้ง 2.61 0.95 ปานกลาง 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 1.93 0.59 นอ้ย 

คุณภาพการบริการของบุคลากร  3.41 0.75 มาก 

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านกา ร

ท่องเท่ียว 

3.53 0.70 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผลการวิเคราะห์ผลรวมของระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่อง เ ท่ียวกองการท่อง เ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นแต่ละดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ

ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร รองลงมาคือดา้นสถานท่ีตั้ง และสุดทา้ยคือดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ งท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ

 แบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

 กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านสถานทีต่ั้ง  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

Χ  S.D. ความหมาย 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงไดส้ะดวก 2.76 0.85 ปานกลาง 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวตั้งอยูใ่นสถานท่ีเห็น

ไดช้ดัเจน 
2.95 0.91 ปานกลาง 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีการออกแบบอาคาร

ไดก้ลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน 

2.13 1.01 นอ้ย 

รวม 2.61 0.95 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6พบวา่ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้

บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยั

ด้านสถานท่ีตั้ ง พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานท่ีตั้งในระดบั

ปานกลาง (Χ = 2.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้คะแนนความพึง

พอใจสูงสุด ในขอ้ศูนยบ์ริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวตั้งอยู่ในสถานท่ีเห็นได้ชัดเจน โดยมี

คะแนนในระดบัมาก ( Χ  = 2.95) รองลงมา คือ ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงได้

สะดวกโดยมีคะแนนในระดบัมาก (Χ = 2.76) ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีถงัดบัเพลิง

ใช้กรณีฉุกเฉิน มีคะแนนในระดับ ปานกลาง ( Χ = 2.60) และศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวมีการออกแบบอาคารไดก้ลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนในระดบัปาน

กลาง (Χ =2.13) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจัยด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีผลต่อระดับความพึง

 พอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

 กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

Χ  S.D. ความหมาย 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีพื้นท่ีให้

นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
3.64 0.98 มากท่ีสุด 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีห้องนํ้าสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
1.09 0.29 นอ้ยมาก 

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสาํหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ เช่น ทางลาด 
1.20 0.40 นอ้ยมาก 

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียวดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม 
1.81 0.69 นอ้ย 

รวม 1.93 0.59 นอ้ย 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมา

ใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครจาํแนกตามดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวกพบวา่โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ

ศูนย์บริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอยูใ่นระดบัน้อย (Χ = 1.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นักท่องเท่ียวมีพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอมีคะแนนสูงสุดในระดับมาก ( Χ = 3.64) 

รองลงมาคือศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับนกัท่องเท่ียว

ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมโดยมีคะแนนในระดบัน้อย (X = 1.81) ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุและคนพิการ เช่น ทางลาดมีคะแนนในระดบั

นอ้ย ( Χ = 1.20) และ ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีห้องนํ้ าสําหรับนกัท่องเท่ียวอย่าง

เพียงพอมีคะแนนในระดบันอ้ย (Χ =1.09) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของบุคลากรท่ีมีผลต่อระดับ

 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

 นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของบุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

Χ  S.D. ความหมาย 

บุคลากรมีความพร้อมในการใหบ้ริการขอ้มูลแก่

นกัท่องเท่ียว 
3.88 0.80 มาก 

บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3.51 0.96 มาก 

บุคลากรสามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน 3.83 0.79 มาก 

บุคลากรมีความพร้อมในการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 3.52 0.66 มาก 

บุคลากรมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ 3.39 0.69 ปานกลาง 

บุคลากรมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอ่ืนๆ 2.33 0.64 นอ้ย 

รวม 3.41 0.75 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้

บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครดา้นคุณภาพการ

บริการของบุคลากรพบว่าโดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครดา้นคุณภาพการบริการ

ของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความพร้อมใน

การให้บริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวโดยมีคะแนนสูงสุด ในระดบัมาก (Χ = 3.88) รองลงมาไดแ้ก่

บุคลากรสามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนโดยมีคะแนน (Χ =3.83) บุคลากรมีความพร้อมในการ

ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวมีคะแนน (Χ = 3.52) บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (Χ = 3.51)บุคลากร

มีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ (Χ = 3.39) และบุคลากรมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาอ่ืนๆ(Χ = 2.33) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวท่ีมี

 ผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล

 สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

Χ  S.D. ความหมาย 

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวมีการแจกแผ่นพบั

ใบปลิว แผนท่ี เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ 

3.83 0.72 มาก 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใชข้อ้มูล 

3.01 0.76 ปานกลาง 

นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจาก

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

3.49 0.81 มาก 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีคอมพิวเตอร์ในการ

จดัเก็บขอ้มูล 

3.73 0.52 มาก 

ช่องทางในการใหบ้ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียวอ่ืนๆ 3.59 0.71 มาก 

รวม 3.53 0.70 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้

บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครดา้นคุณภาพการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวพบว่า โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดับ

ความพึงพอใจใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร

ดา้นคุณภาพการจดัการขอ้มูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก (Χ = 3.53) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีการแจก

แผ่นพบั ใบปลิว แผนท่ี เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ คะแนนสูงสุดคือ (X= 3.83) รองลงมาคือ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูลมีคะแนน ( Χ = 3.73) 

ช่องทางในการใหบ้ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียวอ่ืนๆมีคะแนน (Χ = 3.59) รองลงมานกัท่องเท่ียว

ไดรั้บขอ้มูลทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมีคะแนน ( Χ = 3.49) และศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใชข้อ้มูลโดยมีคะแนน ( Χ = 3.01) 

ตามลาํดบั 
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4.3 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

 ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 

 ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีประกอบดว้ยหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว หัวหน้าฝ่ายพฒันาการท่องเท่ียว และหัวหน้าฝ่ายแผนงานการท่องเท่ียวของกองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร สํานักวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว โดยมีคาํถามเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งผลการสัมภาษณ์มีดงัน้ี 

 

 4.3.1 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครในประเด็นด้านสถานทีต่ั้ง 

 “…สถานท่ีตั้งมีความสําคญัหากสถานท่ีตั้งของศูนยไ์ม่เหมาะสม ยากต่อการเขา้ถึงย่อม

ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเกิดอุปสรรคในการเขา้ไปสอบถามขอ้มูล นกัท่องเท่ียวอาจหลงทาง หรือถูก

หลอกลวงจากมิจฉาชีพ ศูนยบ์ริการท่ีดี ตอ้งตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดี อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียว

จาํนวนมาก มีจุดเด่น มองเห็นไดช้ดั…” (ธวชัชยั จนัทร์งาม, 2557) 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นสถานท่ีตั้ง พบวา่ ผูบ้ริหาร

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่างมีความเห็นในทิศทางเดียวกนั ว่าสถานท่ีตั้งมีความสําคญัอย่างยิ่ง ในการหา

แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร โดยใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม กล่าวคือ สถานท่ีตั้งเป็นปัจจยัสําคญั ต่อแนวทางการ

พฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

กล่าวคือ หากท่ีตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลไม่เหมาะสม ยากต่อการเขา้ถึง ย่อมส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเกิด

อุปสรรคในการเขา้ไปสอบถามขอ้มูล นกัท่องเท่ียวเกิดการสับสน หลงทาง หรือถูกหลอกลวงจาก

มิจฉาชีพได ้อีกทั้งถา้ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดี อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียว

จาํนวนมาก มีจุดเด่นมองเห็นหรือสังเกตไดช้ดัเจน นกัท่องเท่ียวก็จะสามารถเขา้ถึงไดท้นัที 
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 4.3.2 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครในประเด็นด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 “…ส่ิงอาํนวยความสะดวกของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวได้รับความสะดวกสบาย เพราะว่าเป็น

ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวทุกคน และถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการ และหาก

ศูนยบ์ริการไดใ้หบ้ริการและอาํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งดี  นกัท่องเท่ียวประทบัใจ

ก็จะทาํให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาใช้บริการซํ้ าอีก ทาํให้ประเทศมีรายได้จากการท่องเท่ียวมาก

ยิง่ข้ึน…” (ระพีพฒัน์ เกษโกศล, 2557) 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก

พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกมีความสําคญัยิ่ง 

โดยใหเ้หตุผลเพิ่มเติมวา่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกสบาย ซ่ึงเป็น

ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวทุกคน และถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการ หาก

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ไดอ้าํนวยความสะดวก

ให้แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งดีจนเป็นท่ีประทบัใจก็จะทาํให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาใชบ้ริการซํ้ าอีก ทาํ

ใหป้ระเทศมีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

 

 4.3.3 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการวางแผนและการจัดการศูนย์บริการ 

 “…การวางแผนและการจัดการศูนย์บริการเป็นทักษะสําคัญอย่างยิ่งในการประสบ

ความสําเร็จของการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตอ้งมีการจดัการ บริหารงานเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนดว้ยกนั และชุมชนควร

มีส่วนร่วมในการวางแผนดา้นการจดัการพื้นท่ีดว้ย …” (วรนุช สิงห์โต, 2557) 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นการวางแผนและการจดัการ

ศูนยบ์ริการพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ การวางแผนและการจดัการ

ศูนย์บริการมีความสําคญัยิ่ง โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเป็นทักษะสําคัญอย่างยิ่งในการประสบ

ความสําเร็จของการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตอ้งมีการจดัการ บริหารงานเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนดว้ยกนั แต่มีผูบ้ริหาร



57 

 

ท่ีเก่ียวขอ้งบางท่านแสดงความคิดเห็นว่าว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการจดัการ

พื้นท่ีดว้ย เพราะชุมชนเจา้ของพื้นท่ีจะมีมุมมองเห็นถึงปัญหาไดดี้กวา่ และไม่เกิดการขดัแยง้ซ่ึงกนั

และกนั โดยการวางแผนและจดัการศูนยบ์ริการควรคาํนึงถึงพื้นท่ีรองรับเป็นหลกัจึงต้องมีการ

วางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ คาํนึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ และ

พิจารณาถึงโอกาสท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงาน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวรวมถึงการสร้างความ

ประทบัใจความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว และลดอุปสรรคท่ีขดัขวางการเขา้ถึงพื้นท่ีเป็นสาํคญั 

 

 4.3.4 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการจัดการบุคลากร 

  “…การจดัการบุคลากร ถือเป็นกาํลงัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยเป็นด่านแรกท่ีนกัท่องเท่ียวพบเจอ ตอ้ง

คาํนึงทั้งในส่วนของการจดัการและการพฒันาบุคลากร รวมถึงแนวทางนโยบายขององค์กรเป็น

แนวทางปฏิบติัท่ีสาํคญั…” (ธวชัชยั จนัทร์งาม, 2557)  

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นการจดัการบุคลากรพบว่า 

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ด้านการจดัการบุคลากร ของศูนย์บริการมี

ความสําคัญยิ่ง โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า บุคลากร ถือว่ามีความสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทาํให้

ศูนยบ์ริการ ประสบความสําเร็จ เพราะบุคลากรเป็นส่ิงมีชีวิต ท่ีมีจิตใจ มีอารมณ์ มีสติปัญญาและ

ความรู้สึก และเป็นด่านแรกในการพบปะกับนักท่องเท่ียว โดยสามารถสร้างคุณค่าและความ

ประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้ในอนัดบัแรกๆ ซ่ึงการจดัการทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกาํลงัขบั

เค ล่ือนท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียวกองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นด่านแรกท่ีนักท่องเท่ียวพบเจอทั้งน้ี ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติม คือ ในการ

จดัการด้านบุคลากรตอ้งคาํนึงทั้งในส่วนของการจดัการและการพฒันาบุคลากร รวมถึงแนวทาง

นโยบายขององคก์รเป็นสําคญั ในส่วนของการจดัการบุคลากร จะหมายถึงการสรรหา การคดัเลือก

คนมาปฏิบติัหน้าท่ีให้บริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการนกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นการพฒันา

บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาดูงานจากศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ

อบรมการให้บริการและภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ จึงตอ้งมีการบูรณาการการวางแผนการจดัการ

ศูนยใ์หค้รอบคลุมโครงสร้างการทาํงานของศูนยด์ว้ยเช่นกนั 
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 4.3.5 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านคุณภาพการบริการของบุคลากร 

 “…คุณภาพการบริการของบุคลากร สามารถพฒันาได้ และมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการ

สร้างความพึงพอใจ ในการให้บริการเพราะถือว่าเป็นด่านแรกในการพบนักท่องเท่ียว และ

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของศูนย์บริการให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว ก็

จะตอ้งข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถของบุคลากรดว้ยเช่นกนั …” (ธวชัชยั จนัทร์งาม, 2557) 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นคุณภาพการบริการของ

บุคลากรพบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่คุณภาพการบริการของบุคลากร

นั้นสามารถพฒันาได ้และมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความพึงพอใจ ในการบริการเพราะถือวา่

เป็นด่านแรกในการพบนกัท่องเท่ียว เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัแก่นกัท่องเท่ียว ในขณะท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั

บางท่าน ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นคุณภาพการบริการของบุคลากรว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของศูนย์บริการให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว  

คุณภาพบริการจึงข้ึนอยู่กับขีดความสามารถของบุคลากรเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างความ

ประทบัใจและความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้จึงตอ้งมีการวางแผนให้สอดคลอ้งกบัการจดัการ

ด้านบุคลากรด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการก็คือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นส่ิงท่ีต้องกระทาํ ผูรั้บบริการหรือนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติจะพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการ เม่ือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความต้องการ ณ 

ศูนยบ์ริการท่ีมาขอรับขอ้มูลและในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

 

 4.3.6 แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการ

  ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการ

  ท่องเทีย่ว 

 “…ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวมีประโยชน์ท่ีจะทาํให้การปฏิบติังานของศูนยไ์ด้

รวดเร็วยิ่งข้ึน การจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นระเบียบจึงมีประโยชน์มาก เช่น ช่วยตอบสนอง

การคน้หาขอ้มูล ช่วยแกปั้ญหา และช่วยตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง…”  (ธวชัชยั จนัทร์งาม, 2557) 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดา้นคุณภาพการบริการของ

บุคลากรพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าข้อมูลสารสนเทศด้านการ

ท่องเท่ียว นบัเป็นปัจจยัสําคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงใน
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ปัจจุบนัการจดัการขอ้มูลสารสนเทศไดก้ลายมาเป็นปัจจยัสําคญัต่อองคก์รต่างๆ ดงันั้น การจดัการ

ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวจึงมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยตอบสนองการสืบคน้หาขอ้มูล 

คลายความสงสัย ช่วยแก้ปัญหา ช่วยวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้ น

สารสนเทศยงัช่วยพฒันาบุคคล ช่วยการปฏิบติังาน ช่วยในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันา

หน่วยงานไดน้อกจากน้ียงัให้เหตุผลเพิ่มเติม คือ สารสนเทศมีความสําคญัต่อบุคลากรศูนยบ์ริการฯ

ทั้งในด้านการปฏิบติังานและในการพฒันา สารสนเทศท่ีถูกต้องนับเป็นองค์ประกอบสําคัญ

โดยเฉพาะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ณ 

ศูนย์บริการดังกล่าวน้ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพฒันาองค์กร 

สารสนเทศมีความสาํคญัยิง่ช่วยแกปั้ญหา และพฒันาองคก์รต่อไปอีกทั้งยงัช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล

ไดส้ะดวกและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 สรุปจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั“แนวทางการพฒันาการให้บริการ

ของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร”ในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องดังกล่าว ผูบ้ริหารต่างมีความคิดเห็นในทิศทางท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับแนวทางการ

พฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

โดยมีประเด็นการจดัการดา้นบุคลากรและดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรเป็นส่ิงสําคญัยิ่งอาจ

สามารถกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ธุรกิจท่องเท่ียว ล้วนเป็นงานภาคบริการ จาํเป็นตอ้ง

ขบัเคล่ือนดว้ยคนหรือบุคลากร แมว้า่จะมีทาํเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการท่ีดี มีความเหมาะสม การเขา้ถึง

ไดง่้าย รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั แต่หากบุคลากรขาดทกัษะการให้บริการ ขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ก็ไม่สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยของศูนย์บริการฯ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้ทั้งการวางแผนและการจดัการศูนย ์เป็นส่ิงหน่วยงานรับผิดชอบตอ้งดาํเนินการให้

เป็นระบบอยู่แล้ว จึงควรต้องบูรณาการองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ให้เกิดดุลยภาพในการจดัการ

รูปแบบศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวน้ีดว้ยเช่นกนั ซ่ึงแตกต่างจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์

จากการศึกษาในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านข้อมูล

สารสนเทศด้านการท่องเท่ียวสูงสุด และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่า

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติคาดหวงัการได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงทาง

ศูนยบ์ริการขอ้มูลดงักล่าวสามารถตอบสนองไดต้ามความตอ้งการ ในขณะท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ขั้นพื้นฐานยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทั้งจาํนวนศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลท่ีไม่

มาก ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวเพื่อมวลชน ได้แก่ นักท่องเท่ียวผู ้สูงอาย ุ

นกัท่องเท่ียวผูพ้ิการ เป็นตน้ 

 



 

บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการ

ใหบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ใชรู้ปแบบ

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research Method) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ดา้นซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นอุปสงค ์คือ การศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียว และดา้นอุปทาน คือ ความสามารถในการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํขอ้มูลเชิงประจกัษท์ั้งสองดา้นดงักล่าวมาเป็นขอ้ช้ีนาํแนว

ทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลในการศึกษาแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  นักท่องเท่ียวผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารให้บริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียว โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผลการศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาวเิคราะห์สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี  

 

 5.1.1 ตอนที ่1  การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 21-35 ปี  

มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกอบอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา  
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 5.1.2 ตอนที่ 2  การสรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล 

  สําหรับนักท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกมีเหตุผลในการใช้บริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามเส้นทางมาก

ท่ีสุดและเม่ือมีโอกาสจะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานครอีก 

 

 5.1.3 ตอนที่ 3  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ตอบ

  แบบสอบถามทีม่าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยว

  กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การท่องเท่ียวรองลงมา คือ ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรและดา้นสถานท่ีตั้ง ส่วนดา้นท่ีมี

ระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก สรุปผลปรากฏดงัน้ี 

 1) ด้านการจดัการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวความพึงพอใจของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียว กองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว มีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากไปหาน้อย คือ ศูนยบ์ริการขอ้มูล

สําหรับนักท่องเท่ียวมีการแจกแผ่นพบั ใบปลิว แผนท่ี เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ รองลงมาคือ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูลช่องทางในการให้บริการ

ขอ้มูลทางการท่องเท่ียวอ่ืนๆและนักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจาก

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว ส่วนข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออ่ืน คือ 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใชข้อ้มูล 

 2) ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมา

ใช้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครดา้นคุณภาพ

การบริการของบุคลากรมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจมากไปหานอ้ย คือบุคลากรมีความพร้อมในการใหบ้ริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวโดยมี 

รองลงมา คือ บุคลากรสามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนบุคลากรมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
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นักท่องเท่ียวบุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และบุคลากรมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจน้อยกว่าขอ้อ่ืน คือ บุคลากรมีความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาอ่ืนๆ 

 3) ด้านสถานท่ีตั้ งความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์บริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครดา้นสถานท่ีตั้งของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากไปหาน้อย คือศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวตั้งอยูใ่นสถานท่ีเห็นไดช้ดัเจน รองลงมา คือ ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว

เขา้ถึงไดส้ะดวก และศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีถงัดบัเพลิงใชก้รณีฉุกเฉินส่วนขอ้ท่ีมี

ระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน คือ ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีการออกแบบอาคาร

ไดก้ลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน 

 4) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวก มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก

ไปหานอ้ย คือศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวมีพื้นท่ีให้นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ รองลงมา

คือศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวด้านการ

ส่ือสารโทรคมนาคมโดย และศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

สําหรับผูสู้งอายุและคนพิการ เช่น ทางลาด ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจน้อยกว่าขอ้อ่ืน คือ 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีหอ้งนา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 

 

 5.1.4 ตอนที่ 4  การสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการข้อมูล

  สําหรับนักท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเพื่อหาแนวทางการ 

  พัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยว

  กรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏ

ดงัน้ี 

 1) ดา้นสถานท่ีตั้ง จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ สถานท่ีตั้งมีความสําคญัอยา่งยิ่ง หาก

ท่ีตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลไม่เหมาะสม ยากต่อการเขา้ถึง ยอ่มส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเกิดอุปสรรคในการ

เขา้ไปสอบถามขอ้มูล นกัท่องเท่ียวเกิดการสับสน หลงทาง หรือถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพได ้ถา้
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ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดี อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก มีจุดเด่น

มองเห็นหรือสังเกตไดช้ดัเจน นกัท่องเท่ียวก็จะสามารถเขา้ถึงไดท้นัที 

 2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกมี

ความสําคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกสบาย ซ่ึงเป็นความคาดหวงัของ

นกัท่องเท่ียวทุกคน และถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการ หากศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งดี

จนเป็นท่ีประทบัใจก็จะทาํให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาใช้บริการซํ้ าอีก ทาํให้ประเทศมีรายได้จาก

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

 3) ด้านการวางแผนและการจดัการศูนยบ์ริการ จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า การ

วางแผนและการจดัการศูนยบ์ริการมีความสําคญัยิ่งในการประสบความสําเร็จของการให้บริการ

ของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตอ้งมีการจดัการ 

บริหารงานเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนดว้ยกนั โดยชุมชนในพื้นท่ีควรมีส่วนร่วมในการวางแผน

ดา้นการจดัการพื้นท่ีดว้ย เพราะชุมชนเจา้ของพื้นท่ีจะมีมุมมองเห็นถึงปัญหาไดดี้กว่า และไม่เกิด

การขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั โดยการวางแผนและจดัการศูนยบ์ริการควรคาํนึงถึงพื้นท่ีรองรับเป็นหลกั

จึงต้องมีการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ คาํนึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้ งของ

ศูนยบ์ริการ และพิจารณาถึงโอกาสท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว

รวมถึงการสร้างความประทบัใจความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว และลดอุปสรรคท่ีขดัขวางการเขา้ถึง

พื้นท่ีเป็นสาํคญั 

 4) ด้านการจดัการบุคลากรจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า  ด้านการจดัการบุคลากร 

ของศูนย์บริการมีความสําคัญยิ่ง เพราะบุคลากรถือว่ามีความสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทําให้

ศูนยบ์ริการ ประสบความสาํเร็จ โดยสามารถสร้างคุณค่าและความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึง

การจดัการทรัพยากรบุคคลถือเป็นกาํลงัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยเป็นด่านแรกท่ีนกัท่องเท่ียวพบเจอ และในการ

จดัการด้านบุคลากรตอ้งคาํนึงทั้งในส่วนของการจดัการและการพฒันาบุคลากร รวมถึงแนวทาง

นโยบายขององคก์รเป็นสําคญั ในส่วนของการจดัการบุคลากร จะหมายถึงการสรรหา การคดัเลือก

คนมาปฏิบติัหน้าท่ีให้บริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการนกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นการพฒันา

บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาดูงานจากศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
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อบรมการให้บริการและภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ จึงตอ้งมีการบูรณาการการวางแผนการจดัการ

ศูนยใ์หค้รอบคลุมโครงสร้างการทาํงานของศูนยบ์ริการฯ 

 5) ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้่า  คุณภาพการ

บริการของบุคลากรมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการสร้างความพึงพอใจ ในการบริการเพราะถือว่าเป็น

ด่านแรกในการพบนกัท่องเท่ียว เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแก่นกัท่องเท่ียว และคุณภาพการบริการของ

บุคลากรวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของศูนยบ์ริการให้ขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียว  คุณภาพบริการจึงข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถของบุคลากรเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ี

จะสร้างความประทบัใจและความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้จึงตอ้งมีการวางแผนให้สอดคลอ้งกบั

การจดัการดา้นบุคลากร เนน้การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ

ก็คือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

 6) ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ข้อมูล

สารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวสามารถช่วยให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงในปัจจุบนั 

การจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวจึงมีประโยชน์ ช่วยตอบสนองการสืบคน้หาขอ้มูล 

คลายความสงสัย ช่วยแก้ปัญหา ช่วยวางแผนและการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่วยพฒันาบุคคล 

ช่วยการปฏิบติังานของบุคลากรซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงาน ขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความสําคญั

ต่อบุคลากรศูนยบ์ริการฯทั้งในดา้นการปฏิบติังานและในการพฒันา สารสนเทศท่ีถูกตอ้งนบัเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัโดยเฉพาะการแกปั้ญหา การตดัสินใจ และการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติั

หน้าท่ี ณ ศูนยบ์ริการดงักล่าวน้ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพฒันา

องค์กร สารสนเทศมีความสําคญัยิ่งช่วยแก้ปัญหา และพฒันาองค์กรต่อไปอีกทั้งยงัช่วยในการ

จดัเก็บขอ้มูลไดส้ะดวกและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 ผูว้จิยัไดน้าํผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัโดยมีประเด็นนาํมาอภิปรายการศึกษา 

ดงัน้ี 
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 5.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการของศูนย์บริการข้อมูล

  สําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การท่องเท่ียวรองลงมา คือ ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรและดา้นสถานท่ีตั้ง ส่วนดา้นท่ีมี

ระดบัความพึงพอใจน้อยกว่าดา้นอ่ืน คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากว่า 

ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ตอบสนองความคาดหวงัและความประทบัใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้

เพียงระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะการบริหารและการจดัการศูนยบ์ริการฯ ยงัไม่ครอบคลุมการ

ให้บริการนักท่องเท่ียว หากมองในมุมมองของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวยงัประเทศไทย นกัท่องตอ้งเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาท่องเท่ียวประกอบดว้ย

ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมาก่อนอยู่แลว้ระดบัหน่ึง และคาดหวงัท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจาก

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มเม่ือมีความตอ้งการหรือเดินทางมาถึงประเทศ แต่เม่ือ

พิจารณาองค์ประกอบการจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ทั้งด้านการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรดา้นสถานท่ีตั้ง และ

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกยงัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวไดใ้นระดบัมากในทุก

องคป์ระกอบ โดยเฉพาะดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจนอ้ยสุด คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ในประเด็นของจาํนวนศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวยงัมีไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมแหล่ง

ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่ได้รับขอ้มูลสอดคล้องกบัความตอ้งการของ

นักท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้น เวลานั้น เป็นตน้ รวมถึงสถานท่ีตั้ ง การออกแบบอาคารศูนย์บริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ียงัขาดเอกลกัษณ์ของภูมิสถาปัตยกรรมอนักลมกลืนกบัชุมชนแหล่ง

ท่องเท่ียวทอ้งถ่ินเดิม เช่น ชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ ตวัอาคารบา้นเรือนเป็น

ศิลปะแบบยุคสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่อาคารศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวเป็นอาคารแบบ

สมยัใหม่ เม่ือมองโดยภาพรวมจึงเกิดความไม่ลงตวัทางศิลปะ เป็นตน้ ส่วนด้านท่ีนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจสูงในระดบัมาก อาจกล่าวไดว้่า การจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการ

ท่องเท่ียวและด้านคุณภาพการบริการของบุคลากรท่ีประกอบไปด้วยแผ่นพบั ใบปลิว แผนท่ี

เส้นทางท่องเท่ียว มีคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมูลช่องทางในการให้บริการข้อมูลทางการ

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ และนกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ความรวดเร็วในการเรียกใชข้อ้มูลท่ีจาํเป็นสําหรับนกัท่องเท่ียว อาจกล่าวไดว้่ามีการจดัการไวเ้พื่อ
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บริการนกัท่องเท่ียวไดใ้นระดบัดี มีประโยชน์สําหรับนกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นการให้บริการท่ีเกิด

จากบุคลากรท่ีจิตใจบริการ สร้างความประทบัใจให้นักท่องเท่ียว ให้ความช่วยเหลือคลายความ

กังวลในการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ

ชลธิรศน์ สุขหอม (2556) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อ

การให้บริการของศูนยบ์ริการข้อมูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ท่ีกล่าวว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคาดหวงัต่อการบริการระดบัมากในทุกดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร ดา้นขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ี 

และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจระดบัมากต่อการ

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร และมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในดา้นขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ี และดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก และรติรส อินกลํ่า (2557) ศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการ

ท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า นักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติมีทศันคติต่อคุณภาพการบริการและทศันคติต่อขอ้มูลการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีมากทุก

ดา้นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคตการแนะนาํการท่องเท่ียว

และการใช้บริการศูนยท์่องเท่ียวซํ้ าและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวการเขา้พกัสถานท่ีท่องเท่ียวความมัน่ใจและค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

 

 5.2.2 เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ 

  นักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียว 

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ต่างมีความคิดเห็นในทิศทางท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการจดัการดา้นบุคลากรและดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร

เป็นส่ิงสําคัญยิ่งกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ธุรกิจท่องเท่ียว ล้วนเป็นงานภาคบริการ 

จาํเป็นตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยคนหรือบุคลากร แมว้า่จะมีทาํเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการท่ีดี มีความเหมาะสม 

การเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั แต่หากบุคลากรขาดทกัษะการให้บริการ 

ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ก็ไม่สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัของศูนยบ์ริการฯ มาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ได ้ทั้งการวางแผนและการจดัการศูนย ์เป็นส่ิงหน่วยงานรับผิดชอบตอ้งดาํเนินการให้

เป็นระบบอยู่แล้ว จึงควรต้องบูรณาการองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ให้เกิดดุลยภาพในการจดัการ

รูปแบบศูนย์บริการให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวน้ีด้วยเช่นกนั ดังนั้นรูปแบบความสําเร็จของ
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ศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อาจกล่าวไดว้่าควร

ส่งเสริมดา้นการจดัการดา้นบุคลากรและดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพดี

ยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจึงการวางแผนและการจดัการการกาํหนดเป็นนโยบายการจดัการและพฒันา

บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์รเป็นสําคญั นอกจากนั้น ควรมีการพฒันาในประเด็น

ดา้นอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีตั้ง ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านการวางแผนและการจดัการ ด้านการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว ให้มีความสามารถในการให้บริการท่ีเพียงพอสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแตกต่างจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์จากการศึกษาในมุมมองของ

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวสูงสุด และดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวกตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่นกัท่องเท่ียวคาดหวงัการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ด้านการท่องเท่ียว จําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวชท่ีตอ้งเดินทางเป็นระยะทางไกลจากภูมิลาํเนาเดิมของนกัท่องเท่ียวเอง เพื่อเดินทางมา

ท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ จึงมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือทางการท่องเท่ียวดงัท่ีไดรั้บรู้

มาผ่านทางส่ือต่างๆ ซ่ึงทางศูนย์บริการขอ้มูลดังกล่าวสามารถตอบสนองได้ตามความตอ้งการ 

ในขณะท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทั้ง

จาํนวนศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลท่ีไม่มาก ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียวเพื่อมวลชน ไดแ้ก่ 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ นกัท่องเท่ียวผูพ้ิการ เป็นตน้สอดคล้องกบัการศึกษาของชลธิรศน์ สุขหอม 

(2556) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระดบัความ

กล่าววา่ ความคาดหวงักบัระดบัความพึงพอใจพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัความคาดหวงั

กบัระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงพบวา่ 

ในดา้นคุณภาพการบริการบุคคล และดา้นขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ในดา้นสถานท่ี และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่าง

กัน และผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียและ

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป พบวา่ไม่แตกต่างกนัสรุปผลการวิจยั ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงักบั

ระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้น พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

และการศึกษาของ รติรส อินกลํ่า (2557) ศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการข่าวสารการ

ท่องเท่ียวการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทศันคติต่อคุณภาพ

บริการมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการท่องเท่ียวดา้นการท่องเท่ียวในอนาคตแนวโนม้การแนะน้า
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การท่องเท่ียวและแนวโน้มการรับบริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวซํ้ าและทศันคติคุณภาพ

ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวหลงัจากรับบริการศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนวนัเขา้พกัเพิ่มข้ึนสถานท่ีท่องเท่ียว

เพิ่มข้ึนและงบประมาณการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํผลการศึกษาและขอ้คน้พบมาสรุป เป็นขอ้

ช้ีนาํในการเสนอแนะแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการ

เปล่ียนแปลงของแนวโน้มทางการท่องเท่ียวทั้งในมุมมองของนกัท่องเท่ียว และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ตามมาตรฐานศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว สํานกัพฒันาบริการท่องเท่ียว กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา.  กรมการท่องเท่ียว (2556) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวมา เพื่อนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าศึกษาทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็นแนวทางช้ีนาํการเสนอแนะรูปแบบ

ความสําเ ร็จการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเ ท่ียว กองการท่องเ ท่ียว

กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยคาํนึงถึงมิติ

ท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีศึกษา ทั้งมิติความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มิติการจดัการของผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งการใหใ้หบ้ริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว และมิติกลไกการจดัการท่ีตอ้ง

นาํขอ้มูลในมิติต่างๆ ดงักล่าวมาบูรณาการจดัการร่วมกนัเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการบริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว ผูว้ิจ ัยอาจสรุปในเบ้ืองต้นได้ว่า แนวทางการ

พฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ สถานท่ีตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวก การวางแผนและการ

จดัการศูนย์บริการการจัดการบุคลากรคุณภาพการบริการของบุคลากรและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว พร้อมทั้งแนวทางพฒันาและส่งเสริมการใหใ้ห้บริการของศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างความเช่ือมัน่ ความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียว และส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนะ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

 1) ควรส่งเสริมการจดัการดา้นบุคลากรและดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารระหว่างให้บริการมีความสุภาพของผูใ้ห้บริการโดยมีการ

ดาํเนินการวางแผนและการจดัการอยา่งเป็นระบบใหต้รงจุดเพิ่มมากข้ึนและควรมีการศึกษาคุณภาพ
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การบริการท่ีเป็นเชิงคุณภาพเพื่อก่อใหเ้กิดมุมมองในหลายๆมิติอาทิ มิตินกัท่องเท่ียว มิติผูใ้ห้บริการ 

และมิติกลไกการจดัการ 

 2) ควรส่งเสริมการจดัการดา้นขอ้มูลสารเทศดา้นการท่องเท่ียวให้มีความน่าเช่ือถือ

ควรพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การบริการขอ้มูลถูกตอ้งรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตอบสนองความตอ้งการนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) ควรพฒันาดา้นสถานท่ีตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนักท่องเท่ียวและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม ความรวดเร็ว ความสะดวกการให้บริการสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้

 4) ควรสนบัสนุนให้การขยายจุดศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวให้กระจาย

ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีเจา้หน้าท่ีและมีอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลดา้นความปลอดภยัโดยตรง

นกัท่องเท่ียว เพื่อคอยช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงสัญญ์ วีระไวทยะ (2550) ศึกษาคุณภาพของการให้บริการ

ข่าวสารของการท่องเท่ียงแห่งประเทศไทยกรณีศึกษา: ศูนยบ์ริการข่าวสารการท่องเท่ียวททท. 1672 

กล่าวว่า ระดบัคุณภาพการบริการของศูนยฯ์ อยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีคะแนน

มากสุดแสดงถึงมีระดับคุณภาพบริการอยู่ในระดับมากคือการติดต่อส่ือสารระหว่างให้บริการ

รองลงมาคือความสุภาพของผูใ้ห้บริการส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนมีระดบัคุณภาพน้อยท่ีสุดคือดา้นความ

สะดวกในการใชบ้ริการดงันั้นศูนยบ์ริการฯ ควรปรับปรุงระบบการทาํงานของศูนยฯ์ให้ตรงจุดเพิ่ม

มากข้ึนและควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีเป็นเชิงคุณภาพเพื่อก่อให้เกิดมุมมองในหลายๆ มิติ

และผดุงศกัด์ิแสงเพชร (2551) ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสาร

การท่องเท่ียวองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ กล่าววา่ ระบบสารสนเทศเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วย

ในการวางแผนตดัสินใจของผูบ้ริหารองค์กรซ่ึงจะตอ้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การตรวจสอบกระบวนการบริหารให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้งระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพในการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบตามกรอบการศึกษา 2 ดา้นคือระบบขอ้มูลพื้นฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและระบบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ

ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชัยภูมิผลการศึกษาคน้ควา้พบว่าสภาพปัจจุบนัและปัญหาก่อนการดาํเนินการ

พฒันาการจดัระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชัยภูมิยงัไม่เป็นระบบท่ีชัดเจนข้อมูลท่ีมีอยู่ยงัไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบนั

สืบคน้ยากไม่สะดวกต่อการนาํไปใชบุ้คลากรผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะไม่มีความชาํนาญขาดความ

รวดเร็วความคล่องตวัในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประสบการณ์ใน
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ให้บริการข้อมูลข่าวสารยงัไม่มีประสิทธิภาพหลังจากได้ดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอนวิจัย

ปฏิบติัการ (Action Research)โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและ

การปฏิบติังานภาคสนามตามวงจรการพฒันาระบบ (The Systems Development Life Cycle  

SDLC) ทั้ง 5 ขั้นตอน คือการศึกษาระบบการวิเคราะห์ระบบการออกแบบระบบการนาํระบบไปใช้

และการบาํรุงรักษาระบบผลการดาํเนินการพบว่ากลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีความรู้ความเขา้ใจมี

ทกัษะในการดําเนินการเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีดีข้ึนทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมพร้อมท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัสืบคน้ง่ายสะดวก

ต่อการนาํไปใช้สามารถให้บริการขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปการดาํเนินการพฒันา

ระบบสารสนเทศของศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตาม

กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการพฒันาท่ีตั้งไว้

แต่ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือความครบถ้วนสมบูรณ์ความเป็นปัจจุบันและทันสมัยของข้อมูลซ่ึง

แหล่งขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอจึงควรพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การบริการขอ้มูล

ถูกตอ้งรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัแนวทางการ

พฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

จดัการรูปแบบความสําเร็จการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และทาํให้การดาํเนินงานของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลขอ้มูลนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 1) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวด้านขอ้มูลสารสนเทศ ของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับ

นักท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นควรมีการส่งเสริมการ

จดัเก็บและพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร 

 2) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ของศูนย์บริการข้อมูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัตํ่าสุด ดงันั้น ควรมีการพฒันา

ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด 
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 3) ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนและจดัการกาํหนดเป็นนโยบายการจดัการ และพฒันา

รูปแบบความสําเร็จของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

ใหค้รอบคลุมทุกดา้น ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 

 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนั เพื่อให้ตอบสนองตรงการการให้บริการ ตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีมี

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

 2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว เพื่อไดท้ราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างของแบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวจัิยเร่ือง แนวทางการพฒันาการให้บริการข้อมูลสําหรับ

นักท่องเทีย่ว 

กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัในการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะการ

จดัการการท่องเท่ียวสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ศึกษาคุณภาพ

การให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลสําหรับนกัท่องเท่ียว สัมพนัธ์ระหวา่ง คุณภาพการให้บริการมี

ผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน12 หนา้ (รวมหนา้น้ี) ซ่ึงในตวัแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกทั้งส้ิน 3 

ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบคาํถาม

ใหค้รบทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์และถูกตอ้งของงานวิจยัคาํตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและ

มีค่ายิ่งทางผูว้ิจยัจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับโดยจะนาํมาใช้เป็นข้อมูลในการวิจยั

เท่านั้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านและองคก์รผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า

และใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

       นางสาวกณัฐิกา กล่ินเมือง 

       นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

       คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

คําช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย (      ) หรือเติมข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริง 

1.เพศ 

 ชาย    หญิง 

2.อายุ 

15- 20 ปี               21-35 ปี        36-45 ปี  

46-55 ปี    56 ปีข้ึนไป 

3.สถานภาพสมรส 

 โสด    สมรส    หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.ระดับการศึกษาสูงสุด 

  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  

 มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา    

ปริญญาตรี      สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.อาชีพ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั  รับจา้ง/พนกังานบริษทั  พอ่บา้น/แม่บา้น 

 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  นกัเรียน/นกัศึกษา  อ่ืนๆ (ระบุ)………. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวกอง

การท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

6.ท่านเคยใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครกีค่ร้ัง 

 คร้ังแรก    1 คร้ัง 

 2-3 คร้ัง    มากกวา่ 3 คร้ัง 

7.เหตุผลในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อสอบถามเส้นทาง   

เพื่อสอบถามแหล่งท่องเท่ียว 

 เพื่อสอบถามท่ีพกั   

เพื่อสอบถามระบบขนส่ง 

 เพื่อสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ                   

เพื่อร้องเรียน/เพื่อขอความช่วยเหลือ/เพื่อขอใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.โอกาสหน้าท่านจะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครอกีหรือไม่ 

 ใช ้   ไม่ใช ้   ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที ่3  ปัจจัยใดบ้างทีม่ีผลต่อระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่าใช้บริการของ

ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 

                                  ปัจจัย 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก    ปาน

กลาง 

  นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 

1.ปัจจยัด้านสถานทีต่ั้ง      

1.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงได้

สะดวก 

     

2.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวตั้งอยูใ่น

สถานท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

     

3.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีการ

ออกแบบอาคารไดก้ลมกลืนกบัสถาปัตยกรรม

ทอ้งถ่ิน 

     

 

 

                                  ปัจจัย 

                          ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

  มาก   ปาน

กลาง 

   นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

2.ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก      

1.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีพ้ืนท่ีให้

นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 

     

2.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีหอ้งนํ้ า

สาํหรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 

     

3.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ 

เช่น ทางลาด 

     

4.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียวดา้นการ

ส่ือสารโทรคมนาคม 
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                                  ปัจจัย 

                         ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของบุคลากร      

1.บุคลากรมีความพร้อมในการใหบ้ริการขอ้มูล

แก่นกัท่องเท่ียว 

     

2.บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      

3.บุคลากรสามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน      

4.บุคลากรมีความพร้อมในการช่วยเหลือ

นกัท่องเท่ียว 

     

5.บุคลากรมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ 

     

6.บุคลากรมีความสามารถในการส่ือสารภาษา

อ่ืนๆ 

     

 

                                  ปัจจัย 

                  ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.การจดัการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเทีย่ว      

1.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีการ

แจกแผน่พบั ใบปลิว แผนท่ี เป็นหมวดหมู่ เป็น

ระเบียบ 

     

2.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมีส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือความรวดเร็วในการเรียกใช้

ขอ้มูล 

     

4.นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลทางการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับ

นกัท่องเท่ียว 

     

5.ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวมี

คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูล 

     

6.ช่องทางในการใหบ้ริการขอ้มูลทางการ

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
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Questionnaire  

Guidelines  for the development of service centers  for tourist travel Bangkok tourist 

division. 

Part 1 :  Personal details 

Notice:    Please mark (      ) or fill up the truth information. 

1. Sex 

male                               female 

2. Age 

 15- 20 years 21-35 years 36-45 years  

 46-55 years 56 years up 

3. Marital status 

      Single          Married  wi   Dowed / Divorced / Separated   

4. Education 

 Elementary                                         secondary                              high school 

 Diploma    bachelor degree                post-graduate 

5. Career 

Private business            Contractors/employee 

Househusbands/housewife       Government officer/state Enterprises 

 Student/undergraduate        Other (specify)........................... 

http://dict.longdo.com/search/undergraduate�
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Part 2: Information on the behavior of visitors to the center stack tourism information 

center for tourists in Bangkok. 

6. How many times have you ever used a center for tourists Division of Tourism Bangkok? 

  First time                            Once   

 2-3 times                            more than 3 times 

7. The reason for the call center services of tourists, Bangkok. 

   Ask  directions  

   Attraction  places 

For  accommodation   

Transportation  system 

       To inquire other information  

       Complaint/help/ for  information  technology 

8. The next time, will you going to use the service center for tourists of Bangkok? 

 yes no be not sure 
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Part 3 : What are factors affect to the satisfaction’s level of foreign tourists who come to the 

center, Tourist Information Travel Division of Bangkok? 

Factors 
Satisfaction levels 

most good moderate little least 

1.  Location factors      

1. Tourist Information Centre is easily accessible.      

2. Tourist Information Centre is located in a 

conspicuous  place. 

     

3. Tourist Information Centre is a building designed 

in   harmony with the local architecture. 

     

 

Factors 

Satisfaction levels 

most good  
moderat

e 
little least 

2.  Facilities Factors       

1. Tourist Information Centre has adequate space 

     for visitors. 

     

2. Center for tourists has adequate toilet for visitors.      

3. Tourist Information Centre has facilities for the 

elderly and disabilities people such as ramps. 

     

4. Tourist Information Centre has facilities  

     telecommunications for tourists. 

     



 

 

Factors 

Satisfaction levels 

mos

t 
good  

moderat

e 
little least 

2.  The quality of Personnel services      

1. Personnel are ready to provided information for 

     travelers. 
     

2. Personnel are dress modestly.      

3. Personnel available to provide accurate 

information. 
     

4. Personnel are ready to help tourists when 

needed. 
     

5. Personnel able to communicate in English.    
 

 
 

Factors 

Satisfaction levels 

mos

t 
good  

moderat

e 
little least 

4. Tourism Information management       

1. Tourist Information Center providing brochures, 

flyers, maps and organized them into categories. 

     

2. Tourist Information Center has digital media, 

storage and retrieval system. 

     

3. Tourists receiving wide range details from 

Tourist  Information Center. 

     

4. Tourist Information Center has computers to store  

data. 

     

http://dict.longdo.com/search/Information%20storage%20and%20retrieval%20system�
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5. Other channels to serve information of 

traveling. 

     

6. Personnel have ability to communicate in 

other languages. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างของแบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “แนวทางการพฒันาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว 

กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร” 

สําหรับผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเทีย่ว 

กองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

 ช่ือ…………………………………นามสกุล……………………................................ 

 อาย…ุ………………….ระดบัการศึกษา……………………………………………… 

อาชีพ…………………………………ตาํแหน่งงาน………………………………….. 

หน่วยงาน……………………………………………………………………………... 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางการพฒันาให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ

นักท่องเทีย่วกองการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครในประเด็นด้านสถานทีต่ั้ง 

 1.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการแนวทางการพฒันาสถานท่ีตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการวางแผนและการจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการแนวทางการพฒันาดา้นการจดัการบุคลากรของศูนยบ์ริการขอ้มูล

สาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรของตั้งศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

**ขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสน้ี**

      

    นางสาวกณัฐิกา  กล่ินเมือง 

     นกัศึกษาระดบัปริญญาโทคณะการจดัการการท่องเท่ียว  

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารตอบรับการตพีมิพ์ผลงานวจิยั 
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ภาคผนวก จ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. คุณธวชัชยั  จนัทร์งาม  หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว  

              กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

2. คุณระพีพฒัน์ เกษโกศล   หวัหนา้ฝ่ายพฒันาการท่องเท่ียว 

กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

3. คุณสุพฒันา ธนกุลไพศาลฝ่าย  หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

4. คุณวรนุช สิงโต   หวัหนา้ฝ่ายแผนงานการท่องเท่ียว 

กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพประกอบ 
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ภาพที ่ฉ.1 ลงพื้นท่ีทดลองเก็บแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว ศูนยบ์ริการขอ้มูล นกัท่องเท่ียว 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
 

ภาพที ่ฉ.2 ลงพื้นท่ีทดลองเก็บแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ศูนยบ์ริการขอ้มูล

 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาพที ่ฉ.3 สาํนกังานใหญ่กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ภาพที ่ฉ.4 สาํนกังานใหญ่กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่ฉ.5 ศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียว ประจาํแต่ละจุดตามแหล่งท่องเท่ียวใน

 กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ภาพที ่ฉ.6 นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่ฉ.7 ภาพกิจกรรมการลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลสาํหรับ

 นกัท่องเท่ียวกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 



 

 

ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวกณัฐิกา กล่ินเมือง 

 

ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  

 เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร 

 มหาวทิยาลยันเรศวร 

 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 

 

ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2554 

 ฝึกงาน  

 ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว  

 และฝ่ายพฒันาการท่องเท่ียว  

 กองการท่องเท่ียว สาํนกัวฒันธรรม กีฬา  

 และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
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