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บทคัดย่อ

 การวจัิยน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาความพงึพอใจ และเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในด้านการ

ให้บริการ, ด้านการรักษาความปลอดภัย, ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่ โดยจ�าแนกตามตัวแปร 

เพศ อายุ และภูมิล�าเนา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ และมาใช้บริการจากของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ จ�านวน 128 คน โดย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่เดินทางมาใช้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งใช้ค่า t-test กรณี 2 กลุ่มและ ทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 30 - 21 ปี นอกจากนี้ส่วนใหญ่

เป็นนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ทวีปแอฟริกา เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดนัดจตุจักรเป็นครั้งแรก

โดยหาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวในตลาดนัดสวนจตุจักรจากอินเทอร์เน็ต และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานีย่อยต�ารวจบางซือ่ มาจากการบอกเล่าของนักท่องเทีย่วคนอืน่ ๆ  ทีเ่ข้าไปรบับรกิาร

จากสถานีย่อยต�ารวจบางซื่อ มากที่สุด 

 2. นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการรับบริการที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ ระดับมาก

ที่สุดทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการให้บริการซึ่งมีคะแนนสูงสุด 

 3. ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตต่ิอการให้บรกิารของสถานีต�ารวจย่อยบางซือ่ จ�าแนก

ตามเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ 0.01

 4. แนวทางการพัฒนาการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ 1) ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น 2) เพิ่มช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย 3) ปรับปรุงป้ายของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อให้มีความชัดเจนและขนาด

ใหญ่ขึ้น 4) เพิ่มป้ายบอกเส้นทางการเดินทางไปยังสถานีย่อยบางซื่อ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษา

หลักอื่น ๆ 5) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษาอื่น ๆ 

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ 

Abstract

 This research aimed to study the satisfaction of foreign tourists with the services 

of Bang Sue Metropolitan Police Sub-Station, Chatuchak District, Bangkok and to compare 

their satisfaction levels towards the services, the securities, the facilities and premises by 

classifying the foreign tourists according to sex, age, and area of residence variables. The 

samples were composed of 128 foreign tourists. The instrument for collecting the data was 

a 5-rating scale questionnaire. The data analysis were through descriptive statistics for 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA

 The study findings showed that

 1) Most of the respondents were female, aged 21-30, residing in Africa,and visiting 

the Chatuchak Weekend Market for the first time. They knew about the Chatuchak Weekend 

Market from the Internet, and got the information about Bang Sue Metropolitan Police 

Sub-Station from friends or other foreign tourists who had received services from the police 

sub-station.

 2) The foreign tourists were satisfied with the services of the police sub-station,

the satisfaction factor got the highest rating.
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 3) The significant statistic number of comparing satisfaction of foreign tourists with 

the services of the Bang Sue Metropolitan Police Sub-Station by sex variables was 0.01

 4) The guidelines for developing services recommended by foreign tourists were

(4.1) promote the police sub-station, (4.2) use social media for public relations, (4.3) enlarge 

the sub-station name, (4.4) increase the number of signposts written in Thai and English, 

and (4.5) increase the number of police officers with communication skills in other main 

languages.

Keywords : Satisfaction, Foreign Tourists, Metropolitan Sub Police Station
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บทน�ำ

	 การท่องเที่ยวเป็นทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษย์ชาติและเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้

การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญอย่างหนึง่ทีช่่วยสร้างรายได้ให้กบัประเทศเป็นอย่างมาก	โดยในปี	

2559	 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติจ�านวน	 2,510,779

ล้านบาท	 ซ่ึงเป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากปี2558	 นับว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เรื่อย	ๆ	(bltbangkok.com,	2560)

	 นอกจากนี้ผลการรายงานของสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก	 หรือ	WTTC	 ในปี	 พ.ศ.	

2559	 ยังแสดงให้เห็นว่า	 อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวถึง	 11% 

โดยมาจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการเดินทางและท่องเที่ยวกว่า	 245.5	 แสนล้านบาทของการลงทุน

ทั้งหมดในประเทศ	 ส่งผลให้ไทยครองแชมป์จีดีพีรวมของประเทศ	 20.6%	 ไทยยังติดอันดับที่	 10 

ของประเทศที่จะเติบโตด้านการท่องเที่ยวภายในช่วง	10	ปีข้างหน้านี้	สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคด้านคมนาคมที่รัฐบาลมีโครงการที่จะท�าและก�าลังท�าอยู่	 เพื่อรองรับและเพิ่มความ

สะดวกสบายให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยว	เช่น	สนามบินสุวรรณภูมิเฟส	2,	สนามบินอู่ตะเภาที่จะ

กลายเป็นสนามบินพาณิชย์เต็มตัว,	 โครงการขยายเฟส	2	ที่สนามบินเชียงใหม่	 และสนามบินอื่น	 ๆ

ต่อด้วย	รถไฟความเรว็สงู	สายกรงุเทพฯ-หนองคาย,	กรงุเทพฯ-เชียงใหม่,	กรงุเทพฯ-ระนอง,	กรงุเทพฯ-

หัวหิน	 ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น	 นอกจากน้ียังมีโครงการจะขยายท่าเรือเพื่อ

รองรบัเรอืส�าราญขนาดใหญ่	และด�าเนนิการสร้างรถไฟใต้ดินร่วมสบิสาย	หากภายในระยะเวลา	5-6	ปี	

สามารถท�าได้ส�าเร็จจริง	คาดว่าไทยจะสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว	ส่งผลให้มี

เงินหมุนเวียนเพื่อน�ามาพัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน	(bltbangkok.com,	2560)

	 ประเทศไทยมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี

จุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	รวมถึงตลาดนัดต่าง	ๆ	โดยเฉพาะตลาดนัดจตุจักร

ซ่ึงเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้ามากมายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 มีสินค้าหลากชนิด

ได้แก่	ผักและผลไม้	เสื้อผ้า	สัตว์เลี้ยง	ต้นไม้	อาหารปรุง	อาหารส�าเร็จรูป	อาหารสด	และเบ็ดเตล็ด	

ในราคาที่ย่อมเยา	 จึงท�าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและนิยมมาเลือก

ซ้ือสินค้าอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ภายในตลาดนัดจตุจักรจึงกลายเป็นแหล่งที่กลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝง

เข้ามาเพื่อก่อความเสียหาย	 และสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเหล่านักท่องเที่ยว	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าว

มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจเกิดการชะงักเนื่องจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวนั่นเอง	
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สถานีต�ารวจย่อยต�ารวจบางซ่ือ	 ต้ังอยู่ภายในตลาดนัดสวนจตุจักร	 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�าอากาศยาน

พาณิชย์กลุ่มหนึ่งท่ีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและจิตอาสา	 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ต�ารวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณะชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย	 ตลอดจนการ

ให้ข้อมูลในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร	 และรวมถึงการให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ๆ	 ใน

กรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และจังหวัดส�าคัญ	ๆ	ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	ซึ่งเป็นภาพลักษณ์

ที่ดีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง	 และท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกมั่นใจต่อสวัสด์ิภาพและความ

ปลอดภัยต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร	

	 จากที่มาและความส�าคัญดังกล่าว	 เพื่อพัฒนาการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

ท่องเทีย่วยงัตลาดนดัสวนจตุจักร	จึงท�าให้ผู้วจัิยสนใจทีจ่ะศึกษาวจัิยถงึความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	ว่านักท่องเที่ยว

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือในด้านใดบ้าง	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพและการให้บริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.	เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของสถานี

ต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

 2.	เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของสถานี

ต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

 3.	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของสถานี

ต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานครจ�าแนกตามปัจจัยในด้านเพศ	อายุ	และ	ภูมิล�าเนา	

	 4.	เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของสถานี

ต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อเขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 2.	ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงภาพรวมของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานครกกกกก 
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	 3.	สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ได้อย่าง	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ขอบเขตกำรวิจัย

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐานได้	 และเดินทางมารับบริการที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 ในช่วงเดือน	 เมษายน–มิถุนายน

2560	โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	แบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เนื้อหำที่ก�ำหนดศึกษำมุ่งเน้นในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 

	 1.	ศึกษาระดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่าใช้บรกิารของสถานตี�ารวจย่อย

บางซื่อเขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 	 -	 ด้านการให้บริการ	

	 	 -	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	

	 	 -	 ด้านความปลอดภัย

	 2.	เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของสถานี

ต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	ในด้านเพศ	อายุ	และ

ภูมิล�าเนา	

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

 ผู้วจิยัท�าการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูในสถานตี�ารวจย่อยบางซ่ือเขตจตุจกัร	กรงุเทพมหานคร

 ขอบเขตระยะเวลำ 

	 การศึกษาวิจัยในครัง้นี	้ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาศึกษา	ต้ังแต่เดือน	กมุภาพนัธ์	–	พฤศจิกายน	

2560	รวมระยะเวลาทั้งหมด	10	เดือน

กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของต�ารวจ

ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการเป็นแนวคิดหลักในการ
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เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ออกแบบกระบวนการวิจัย	 ผู้วิจัยศึกษาการให้บริการ	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านการให้บริการ	 2)	 ด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	และ	3)	ด้านความปลอดภัย	ดังนี้	

1.	เพศ

2.	อายุ

3.	ภูมิล�าเนา

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables)

ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ที่มีต่อกำรให้บริกำร ของสถำนีต�ำรวจย่อยบำงซื่อ 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

	 -	 ด้านการให้บริการ	

	 -	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	

	 -	 ด้านความปลอดภัย

➤

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐานได้และ	รับบริการจากสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร		โดยการวิจัยครั้ง

นีเ้ป็นการวจัิยเชิงปรมิาณ	ใช้เทคนคิการสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น	(Non	Probability	

Sampling)	ด้วยการสุม่แบบบงัเอิญ	(Accidental	Sampling)	จากนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	ทีส่ามารถ

สือ่สารภาษาอังกฤษข้ันพืน้ฐานได้และรบับรกิารจากสถานตี�ารวจย่อยบางซ่ือ	เขตจตุจกัร	กรงุเทพมหานคร	

ในช่วงระยะเวลาของการด�าเนินงานวิจัย	จ�านวน	128	ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มารับบริการที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานครโดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น	4	ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	เป็นค�าถามข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย	เพศ	อายุ	และ	ภูมิล�าเนา	

	 ตอนที่	2	เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการท่องเที่ยว	ประกอบไปด้วย	จ�านวนครั้งในการเดนิ

ทางมาตลาดนัดจตุจักร	แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตลาดนัดสวนจตุจักร	และ	แหล่งข้อมูล

เกี่ยวกับสถานีย่อยต�ารวจบางซื่อ

	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่ารบับรกิาร

ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
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มีค�าตอบให้เลือก	5	ระดับ	คือ	พึงพอใจมากที่สุด	พึงพอใจมาก	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจน้อย	และ

พงึพอใจน้อยทีส่ดุ	โดยเนือ้หาประกอบด้วยความพงึพอใจทีม่ต่ีอการรบับรกิารทีส่ถานย่ีอยต�ารวจบางซ่ือ	

ใน	1)	ด้านการให้บริการ	2)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	และ	3)	ด้านความปลอดภัย

	 ตอนที่	4	เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้

 1.	ศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 บทความ	 ต�ารา	 หนังสือ	 งานวิจัย	 ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยว	เพื่อน�ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม

	 2.	ศึกษาประเด็น/ตัวแปรจากเอกสาร	งานวิจัยดังกล่าว

	 3.	สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายและ	ตัวแปรที่ต้องการศึกษา

	 4.	การวิจัยนีผู้้วจิยัน�าเครือ่งมอืไปตรวจสอบก่อนน�าไปใช้เก็บข้อมลูและ	เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพ

สูงสุดในการน�าไปใช้	จึงจ�าเป็นต้องทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย	ดังนี้

	 	 4.1	ทดสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา	ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้อง	(IOC:

Index	of	Item	Objective	Congruence)โดยสร้างแบบประเมินและน�าเสนอต่อ	ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ว่า	 แบบสอบถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรและน�าไปปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ	

IOC	=

เมื่อ	 IOC	 แทน	 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ

 ΣR	 แทน	 ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

	 N	 แทน	 จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

	 หลังจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อค�าถามและแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ผลการ

ทดสอบค่า	IOC	หรือค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ในทุกข้อ	โดยมีค่ามากกว่า	0.50	เป็นต้นไป	

จากนั้นจึงน�าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น

	 	 4.2	ทดสอบความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยการน�าไปทดสอบกับ		

ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับประชากรที่จะท�าการศึกษา	 จ�านวน	 30	 คน	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ซึ่งเมื่อค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นแล้วพบว่า	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่	0.90	

ΣR

N
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เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	คือ	สถิติพรรณา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส�าหรับการแปลผลเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย	ค่าเฉลี่ย	

มีดังต่อไปนี้	(บุญใจ	ศรีสถิติตย์นรากูร,	2553:	304	–	305)

	 พึงพอใจมากที่สุด	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	4.21-5.00	คะแนน	

	 พึงพอใจมาก	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	3.41-4.20	คะแนน	

	 พึงพอใจปานกลาง	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	2.61-3.40	คะแนน

	 พึงใจน้อย	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	1.81-2.60	คะแนน	

	 พึงพอใจน้อยที่สุด	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	1.00-1.80	คะแนน

 2.	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล	 โดยการใช้ค่า	 t-test	 นอกจากนี้

ยังวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	way	ANOVA)	ด้วยสถิติทดสอบ	F-test	

สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจ

ย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่มำใช้บริกำรของสถำนีต�ำรวจ

ย่อยบำงซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

	 ผู้วิจัยพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	52.00)	โดยมีอายุระหว่าง	

21	 –	 30	 ปี	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	 45.00)	 นอกจากนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่

ทวีปแอฟริกา	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	 38.00)	 รองลงมาคือมีภูมิล�าเนาอยู่ที่ทวีปโอเชเนีย	 (ออสเตรเลีย	

และ	นิวซีแลนด์)	(ร้อยละ	35.00)	และทวีปยุโรป	(ร้อยละ	12.00)	ตามล�าดับ	ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์

ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง	21	–	30	ปี	

และมีภูมิล�าเนาอยู่ที่ทวีปแอฟริกา	เดินทางมารับบริการจากสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อมากที่สุด

	 ด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตลาดนัดสวนจตุจักร	พบว่า	ส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ต	

และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเทีย่ว	รองลงมาคือการค้นคว้าหาข้อมลูทางการท่องเทีย่วจากวารสาร

ด้านการท่องเที่ยว	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า	 นักท่องเที่ยวบางส่วนเลือกตอบอื่น	 ๆ	 ซึ่งเมื่อสอบถาม

จากนักท่องเที่ยวซ่ึงระบุลงในแบบสอบถาม	 จึงทราบว่านักท่องเที่ยวทราบข้อมูลของตลาดนัดจตุจักร

มาจาก	การบอกเล่าจาก	พ่อ	แม่	เพื่อน	รวมไปถึงจากการแนะน�ามาจากคนขับรถแท็กซี่	
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	 ด้านการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานีย่อยต�ารวจบางซื่อ	ผู้วิจัยพบว่า	นักท่องเที่ยวทราบมาจาก

การบอกเล่าของนักท่องเที่ยวคนอ่ืน	 ๆ	 ที่เข้าไปรับบริการจากสถานีย่อยต�ารวจบางซ่ือมากที่สุด

รองลงมาคือ	การค้นคว้าหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต	และด้านอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า	นักท่องเทีย่วบางส่วน

ทราบข้อมูลสถานีย่อยต�ารวจบางซื่อ	มาจากต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตลาดนัดจตุจักร

 2. ควำมพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตต่ิอกำรให้บริกำรของสถำนตี�ำรวจย่อยบำงซ่ือ 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร แยกตำมองค์ประกอบได้ดังนี้

	 ด้านการให้บรกิารพบว่า	มคีวามพงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีป่ฏิบติัต่อนกัท่องเทีย่วด้วยความสภุาพ	

เป็นมิตร	มากที่สุด	ค่าคะแนนเฉลี่ย	4.72	รองลงมาคือด้านมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการค่า

คะแนนเฉลีย่	4.65	โดยพงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีม่คีวามสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษได้	น้อยทีส่ดุ	

ค่าคะแนนเฉลี่ย	4.51	ดังนั้นเมื่อสรุปในภาพรวมของด้านการให้บริการ	ผู้วิจัยพบว่า	มีค่าคะแนนเฉลี่ย	

4.62	โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดเช่นเดียวกัน

	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	 ผู้วิจัยพบว่า	 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้าน	 การรักษา

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	 มากที่สุด	 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย	 4.52	 รองลงมาคือ	 ด้านการรักษา

ความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากบริษัททัวร์และไกด์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	4.48	ซึ่งด้านการรักษา

ความปลอดภัยจากกรณีทรพัย์สนิสญูหาย	หรอื	การลกัทรพัย์	น้อยทีส่ดุ	ค่าคะแนนเฉลีย่	4.40	ผลสรปุ

ภาพรวมด้านการรักษาความปลอดภัย	มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	และมีค่าคะแนนเฉลี่ย	4.45	

	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	 พบว่าในภาพรวมนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดเช่นเดียวกัน	 มีค่าคะแนนเฉลี่ย	 4.53	 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า	 มีความพึงพอใจด้าน

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่และบริเวณสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	ค่าคะแนนเฉลี่ย	4.56	ล�าดับ

ต่อมาคือ	 มีท่ีนั่งเพียงพอและเหมาะสมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	 4.55	

และมีความพึงพอใจด้านมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวระหว่างรอรับบริการ	 เช่น	 น�้าด่ืม,	

หนังสือพิมพ์,	 โทรทัศน์	และ	แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง	ๆ	น้อยที่สุด	ค่าคะแนนเฉลี่ย	

4.47	ตามล�าดับ

	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมารับบริการ

ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	ได้ดังนี้

	 1.	Need	 a	 bigger	 sign	 outside	 getting	 to	 it.	 Everything	 also	 is	 just	 perfect.

Blessing!

	 2.	Friendly	service	and	good	information.	

	 3.	Welcoming,	Smile	Station	is	nice	tourist	map.	Thank	you.
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◆ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ ◆

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 3. ผลเปรียบเทยีบควำมพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตต่ิอกำรให้บรกิำรของสถำนี

ต�ำรวจย่อยบำงซ่ือ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร จ�ำแนกตำมปัจจยัในด้ำนเพศ อำยุ และ ภมิูล�ำเนำ 

	 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าท่ี	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	เมื่อจ�าแนกตามเพศชายและหญิง	พบว่า

	 ด้านการให้บริการ	 พบว่า	 เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ	 นักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร

ด้านการให้บรกิาร	แตกต่างกนั	โดยมค่ีา	Sig.	=	0.001	ซ่ึงยอมรบัสมมติฐานทีต้ั่งไว้	ปรากฏดังตารางที	่1	

ตำรำงที่ 1	การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการรบับรกิารของเจ้าหน้าที	่ทีส่ถานตี�ารวจ

	 ย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานครเมื่อจ�าแนกตามเพศชายและหญิง

ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติต่อ

กำรรับบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ที่สถำนีต�ำรวจ

ย่อยบำงซื่อ

เพศ S.D.

กำรทดสอบ t-test

t df Sig

1.	ด้านการให้บริการ

ชาย 4.47 0.55

-3.110 73.458 .001*

หญิง 4.75 0.31

2.	ด้านการรักษาความปลอดภัย

ชาย 4.42 0.55

-.376 98 .559

หญิง 4.47 0.61

3.	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ชาย 4.50 0.53

-4.30 98 .889

หญิง 4.55 0.52

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 ด้านการรกัษาความปลอดภัย	พบว่า	เพศทีแ่ตกต่างกนัมรีะดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	

ด้านการให้บริการ	ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า	Sig.	=	0.559	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	พบว่า	เพศที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	

ด้านการให้บริการ	ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า	Sig.	=	0.889	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติต่อการรบับรกิารของเจ้าหน้าที่	

ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อจ�าแนกจ�าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า
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	 ด้านการให้บริการ	สรุปได้ว่า	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีช่วงของอายุที่แตกต่างกันมีระดับ

ความพึงพอใจ	ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

ด้านการให้บริการ	ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า	Sig.	=	0.337	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีมีช่วงของอายุที่แตกต่าง

กันมีระดับความพึงพอใจ	 ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	

กรงุเทพมหานคร	ด้านการให้บรกิาร	ไม่แตกต่างกนั	โดยมค่ีา	Sig.	=	0.546	ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานทีต้ั่งไว้

	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีช่วงของอายุที่แตกต่างกัน

มีระดับความพึงพอใจ	 ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	

กรงุเทพมหานคร	ด้านการให้บรกิาร	ไม่แตกต่างกนั	โดยมค่ีา	Sig.	=	0.434	ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานทีต้ั่งไว้

	 ผลแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการรับบริการของ

เจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	 เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	 เมื่อจ�าแนกจ�าแนกตามภูมิล�าเนา	

พบว่า

 ด้านการให้บรกิาร	พบว่า	นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีภู่มลิ�าเนาแตกต่างกนั	มรีะดับความพงึพอใจ

ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 ด้านการให้

บริการ	ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า	Sig.	=	0.287	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ด้านการรักษาความปลอดภยั	พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ภูมิล�าเนาแตกต่างกัน	มีระดับ

ความพึงพอใจต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

ด้านการให้บริการ	ไม่แตกต่างกันโดยมีค่า	Sig.	=	0.642	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีภูมิล�าเนาแตกต่างกันมีระดับ

ความพึงพอใจต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

ด้านการให้บริการ	ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า	Sig.	=	526	.0	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรำยผล

	 การศึกษาวิจัยความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทีม่ต่ีอการให้บรกิารของสถานตี�ารวจ

ย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

 1.	ความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วต่างชาตต่ิอการรับบริการของเจ้าหน้าที	่ทีส่ถานีต�ารวจยอ่ย

บางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	
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◆ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ ◆

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

	 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ	 ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	

ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	ทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านบริการ	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	และด้านความ

ปลอดภัย	อยู่ในระดับมากทีส่ดุเท่ากันทัง้	3	ด้าน	และเมือ่พจิารณาเชิงลกึพบว่า	นักท่องเทีย่วมคีวามพงึ

พอใจในด้านการบรกิาร	มากทีส่ดุ	สอดคล้องกบัวนัทกิา	หริญัเทศ	(189	:2554)	ทีท่�างานวจิยัเรือ่งความ

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่างชาติต่อการให้บรกิารของต�ารวจ	ท่องเทีย่ว	ถนนข้าวสาร	กรงุเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยการวิจัยพบว่า

นักท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อด้าน	การให้บริการ	(Service)	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

	 เมื่อพิจารณาในรายข้อด้านบริการ	 ผู้วิจัยพบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจใน

ข้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ	เป็นมิตร	มากที่สุด	ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐที่พยายามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าบ้านที่ดีและให้บริการด้วย

ความเป็นมติรกับนกัท่องเทีย่ว	และสอดคล้องกบั	ประคอง	พานชิกลุ	(2553:75)	ท�าปรญิญานพินธ์เรือ่ง	

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการข้อมูล	 ข่าวสาร	 ณ	 ส�านักงานภาคเหนือ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	พบว่า	นักท่องเที่ยว

ชาวไทยมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ	 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจให้บริการ	

เช่นเดียวกัน

	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	 ผลการวิเคราะห์พบว่าในภาพรวมนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า	 มีความพึงพอใจด้าน

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่และบริเวณสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อมากที่สุด	

	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	ผู้วิจัยพบว่า	มีความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุ	มากที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับวันทิกา	หิรัญเทศ	(2554:	67)	ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

มีความพึงพอใจพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุสูงสุดในด้านการรักษาความปลอดภัย

เช่นเดียวกัน

 2.	ผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อระดับความพึงพอใจของ	

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าท่ี	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานครพบว่า

  2.1	เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจของ	 นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	ณ	สถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

แตกต่างกัน	 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของเพ็ญนภา	จรัสพันธ์	(205	:	2557)	ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
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ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า	จีเนท	โมบายเซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จันทบุรี	พบว่าลูกค้าที่

มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 ดังนั้นการพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวยังสวนจตุจักร	

ควรค�านึงถึงความแตกต่างทางเพศที่มีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน

	 	 2.2	อายุ	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีช่วงของอายุที่แตกต่างกัน	 มีระดับความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่	 ที่สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 ด้านการ

ให้บริการ	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	 และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	 ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสุวิทย์	 จันทร์เพ็ญ	 (2558:	194)	ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร:	 กรณีศึกษาไร่องุ่นกราน	 มอนเต้	 เขาใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 และ	

วิธาน	 จีนาภักด์ิ	 (2555:	 256)	 ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยาน

แห่งชาติน�้าตกเอราวัณ	 จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า	 อายุของนักท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน	 ไม่มีผลต่อ

นัยส�าคัญทางสถิติต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

  2.3	ภูมิล�าเนา	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ภูมิล�าเนาแตกต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจต่อ

การรบับรกิารของเจ้าหน้าที	่ทีส่ถานตี�ารวจย่อยบางซ่ือ	เขตจตุจักร	กรงุเทพมหานคร	ด้านการให้บรกิาร	

ด้านการรักษาความปลอดภัย	และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่	ไม่แตกต่างกัน

	 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของ

สถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 ท�าให้ทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในด้านต่าง	ๆ 	ตลอดจนข้อเสนอแนะจากนกัท่องเทีย่ว	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสถานีต�ารวจ

ย่อยบางซ่ือ	 ที่จะน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	ได้ดังต่อไปนี้

 1.	สถานตี�ารวจย่อยบางซ่ือ	ควรมกีารประชาสมัพนัธ์หน่วยงานให้มากกว่านี	้เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว

ได้รับทราบถึงสถานที่ต้ังของหน่วยงาน	 โดยผ่านสื่อเสียงตามสายของตลาดนัดจตุจักร	 หรือผ่าน

การสแกน	QR	Code	จากสมาร์ทโฟนเพื่อรับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์

 2.	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นในหน้า	เว็บไซต์ต่าง	ๆ 	เช่น	http://

www.jatujakshoppingguide.com	

 3.	ปรับปรุงป้ายของสถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือให้มีความชัดเจนและขนาดใหญ่ขึ้น	 เพื่อให้เป็น

ที่สังเกตเห็นได้ง่ายของนักท่องเที่ยว
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เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 4.	ควรมีป้ายบอกเส้นทางการเดินทางไปยังสถานีย่อยบางซ่ือ	 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ

และภาษาหลักอื่น	ๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานี

 5.	ควรพฒันาบคุลากรให้มคีวามสามารถทางภาษาอ่ืน	ๆ 	เช่น	ภาษาจีน	ภาษาญ่ีปุน่	ภาษารสัเซีย	

ภาษาเยอรมัน	เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	ผู้วิจัย	ได้เสนอน�าส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้ดังนี้

 1.	ควรศึกษาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในสถานีต�ารวจ

ย่อยบางซื่อ	

 2.	ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มารับบริการ

ในสถานีต�ารวจย่อยบางซื่อ
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