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รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือ
นโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งมั่นให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้” องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควร
มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน 

ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการเป็นวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการ
เรียนรู้และเข้าใจผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

ดังนั้น ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสินค้าและบริการ/กิจกรรม 
ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งส ารวจข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ในการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ด าเนินการส ารวจโดยมีจ านวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

โดยการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการให้คะแนนความ 
พึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 5 แทนพอใจมากที่สุด 4 แทนพอใจมาก 3 แทนพอใจปานกลาง 2 แทนพอใจน้อย และ 
1 แทนพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนการแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยและมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ระดับคะแนน หรือร้อยละของความพึงพอใจ 

ความหมายของค่าความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน ร้อยละ 
4.51 - 5.00 > ร้อยละ 90 - 100 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 > ร้อยละ 70 - 90 มาก 
2.51 - 3.50 > ร้อยละ 50 - 70 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 > ร้อยละ 30 - 50 น้อย 
1.00 - 1.50 ≤ ร้อยละ 30 น้อยที่สุด 

ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดังกล่าวมาจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการต่อไป สามารถสรุปผลการส ารวจได้ว่า ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ได้รับคะแนนความความพึงพอใจจากผู้รับบริการคิดเป็น 85.16% ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (87.91%) ส่วนด้านบริการ/กิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจต่ าทีสุ่ด (81.25%) 

โดยสามารถสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในแต่ละส่วนงานเป็นดังนี้ 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
การส ารวจตัวแทนผู้รับบริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 

400 ตัวอย่าง ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2564 
ประเด็นที่ส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ ครอบคลุม 

 ความหลากหลายของช่องทางการซื้อหรือจองบัตรเข้าชม เช่น จุดจ าหน่าย การซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ 

 การจัดโปรโมชันของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 ความสะดวกรวดเร็วและความเป็นระบบของการให้บริการ  
 ความชัดเจนของการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าการบริการ 
 ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาของการให้บริการ (ช่วงเวลาเปิด-ปิด 13.00 – 20.00 น.) 
 การจัดจุดรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ครอบคลุม 
  ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 
  ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และความพร้อมที่ให้บริการ   
  ความพร้อม/ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
  ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
  ความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามและการช่วยแก้ไขปัญหา 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ครอบคลุม 
  สถานที่ตั้ง และความสะดวกในการเดินทาง 
  ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของสถานที่ 
  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกทัว่ไป เช่น ห้องน้ าที่จอดรถ ห้องอาหาร ห้องจัด

กิจกรรม  
  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ 
  ความชัดเจนของป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
  เอกสารข้อมูลข่าวสารประกอบการเยี่ยมชม 
  การให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟารี 
  ระบบการจราจรภายในไนท์ซาฟารี 
  ระบบแสงสว่างถนนทางเดินภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
  ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 
  ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 
  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการสแกนเข้าออก

พ้ืนที่การวัด อุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนที่การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและการเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตรเป็นต้น 

4) ด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครอบคลุม 
  Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน) 
  Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) 
  Dancing show (การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) 
  Night predator (การแสดงนักล่ารัตติกาล) 
  Tiger show (โชว์เสือ) 
  Tiger world (อาณาจักรเสือ) 
  Petting Zoo 
  ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง 
  ความหลากหลายของชนิดสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
  ซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ร้านขายของที่ระลึก 
  บ้านพักนักท่องเที่ยว 
  บ้านพักแคมป์กราวด์ 
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5) ด้านคุณภาพการให้บริการ ครอบคลุม 
  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 
  ได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 

6) ความต้องการใช้บริการต่อในอนาคต/การบอกต่อกับผู้อ่ืน 

7) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของผู้รับบริการต่อส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 ทั้งนี้ สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้ 

ภาพรวมความความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
จากตารางที่ 1 ในภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่า

ความพึงพอใจในทุกด้านของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 หรือคิดเป็น 85.16% 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเมื่อแจกแจงพิจารณาตามด้านต่างๆ จ านวน 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (87.91%) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ (86.25%) ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก (85.70%) และด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ (84.67%) ส่วนด้านบริการและกิจกรรม
จะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุด (81.25%) 

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมาเท่ียวหรือมาใช้บริการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปรผล 
1. ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 4.23 84.67 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.40 87.91 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.29 85.70 มาก 
4. ด้านบริการและกิจกรรม 4.06 81.25 มาก 
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.31 86.25 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.26 85.16 มาก 

ประเด็นทีผู่้รับบริการพึงพอใจหรือชอบมากที่สุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ตารางที่ 2 จากความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน พบว่าประเด็นที่ชอบมากที่สุด คือ 

กิจกรรม เช่น การให้บริการนั่งรถชมสัตว์  โซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย การแสดง Tiger Show, 
Night Predator Show อาณาจักรเสือ (Tiger World) ตามล าดับ ส่วนประเด็นรองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
เช่น เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
สนุกสนาน ตามล าดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจหรือชอบมากท่ีสุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ประเด็นที่พึงพอใจหรือชอบมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านบริการและกิจกรรม โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- การให้บริการนั่งรถชมสัตว์ 
- โซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย 
- การแสดง Tiger Show, Night Predator Show อาณาจักรเสือ 

(Tiger World) 

73 58.87% 

2. ด้านเจ้าหน้าที ่โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
-  เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง 
-  วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสนุกสนาน 

38 30.64% 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่สะอาด 

12 9.68% 

4. ด้านอ่ืนๆ คือ มีราคาค่าบริการเหมาะสม 1 0.81% 
รวม 124 100% 

หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 276 คน 

ประเด็นทีผู่้รับบริการไม่พอใจพึงพอใจหรือไม่ประทับใจมากที่สุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ตารางที่ 3 จากความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน พบว่าประเด็นที่ไม่พอใจพึงพอใจหรือไม่ประทับใจ

มากที่สุด คือ ด้านขั้นตอน/กระบวนการจัดการ เช่น จุดแลกบัตรมีระยะทางไกล ควรเพ่ิมบริเวณจุดแลกบัตร เมื่อซื้อ
ของทานเล่น น้ าดื่ม ไม่สามารถช าระด้วยเงินสด ต้องใช้บัตรเข้าชมเท่านั้น ตามล าดับ ส่วนประเด็นรองลงมา คือ 
ด้านกิจกรรม เช่น ความซ้ าของการแสดง อาหารและเครื่องดื่มมีไม่เพียงพอ สัตว์ลดจ านวนลงท าให้ไม่ตื่นเต้น 
ตามล าดับ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจมากท่ีสุดของส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

ประเด็นที่ไม่พอใจหรือหรือไม่ประทับใจมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- จุดแลกบัตรมีระยะทางไกล ควรเพิ่มบริเวณจุดแลกบัตร 
- เมื่อซื้อของทานเล่น น้ าดื่ม ไม่สามารถช าระด้วยเงินสด ต้องใช้บัตรเข้า

ชมเท่านั้น 

11 50.00% 

2. ด้านบริการและกิจกรรม โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่  
- ความซ้ าของการแสดง 
- อาหาร เครื่องดื่มมีไม่เพียงพอ 
- สัตว์ลดจ านวนลงท าให้ไม่ตื่นเต้น   

8 36.36% 
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ประเด็นที่ไม่พอใจหรือหรือไม่ประทับใจมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- ห้องน้ ามีน้อย 
- มีอาคารหรือมีพ้ืนที่ชายคาหลบฝนน้อย 

3 13.64% 

รวม 22 100% 
หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 378 คน 

สิ่งท่ีกลุ่มผู้รับบริการต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการปรับปรุงบริการมากที่สุด 
ตารางที่ 4 สิ่งที่ผู้รับบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการ

ปรับปรุงบริการมากที่สุด ที่ส าคัญ เช่น อาหารร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพ่ิมชนิดอาหาร เพ่ิมแสง
สีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ า เพ่ิมชนิดของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ 
ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ เป็นต้น ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 สิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการปรับปรุงบริการมาก
ที่สุด 

สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) อาหารร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพิ่มชนิดอาหาร   56 69.15 
2) เพ่ิมแสงสีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม 10 12.36 
3) ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ า  2 2.48 
4) เพ่ิมชนิดของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ 2 2.48 
5) ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ 1 1.23 
6) จุดป้อนอาหารสัตว์ เพ่ิมจุดถ่ายรูปกับยีราฟ 1 1.23 
7) เพ่ิมจุดสัญญาณโทรศัพท์ 1 1.23 
8) เพ่ิมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 1 1.23 
9) ปรับปรุงลานน้ าพ ุ 1 1.23 
10) ปรับปรุงทางเดิน และความสะอาด 1 1.23 
11) การแสดงแดนท์ซิ่งโชว์ให้มีความหลากหลาย 1 1.23 
12) เพ่ิมจุดจ าหน่วยของที่ระลึก 1 1.23 
13) การน าเสนอในเชิงลึก 1 1.23 
14) การช าระสินค้าด้วยการแสกนผ่านโมบายแบงค์กิ้ง 1 1.23 
15) ลุ้นรางวัล ของที่ระลึกจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1 1.23 

รวม 81 100.00% 
หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 319 คน 
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ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามผลการส ารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อ้างอิงจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าด้านบริการและกิจกรรมของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหมวดที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าหมวดอ่ืนๆ รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
และการบวนการให้บริการ ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยในล าดับถัดมา 

นอกจากนี้ จากการประมวลสภาพปัญหาหรือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ร่วมกับ
ประเด็นที่ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบของบริการในหมวดที่มีคะแนนความ
พึงพอใจน้อย สามารถเสนอแนะกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริการและแก้ไขข้อจ ากัดหรือแก้ไขปัญหาส าคัญ 
ดังนี้ 

1) ด้านบริการและกิจกรรม กิจกรรมส าคัญเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการ ได้แก่ 
(1) การเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จากการส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และสามารถสร้างจุดขายเพิ่มใหม่ให้กับ Night Safari ได้ เช่น การเพ่ิมการให้บริการอาหารร้านค้า 
ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร การเพ่ิมการแสดงใหม่ การเพ่ิมสัตว์ชนิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ต้อง
ท าการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกเพ่ือความมั่นใจในการด าเนินการ 

(2) การปรับปรุ งสินค้าและบริการที่ มีอยู่ เดิมในปัจจุบันให้ มีความสมบูรณ์ 
เพ่ือปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่ เดิมในปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์ พร้อมขาย และสอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่อยู่ใน Website และแผ่นพับ 

 
2) ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ กิจกรรมส าคัญเร่งด่วนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริการ 

ได้แก่ 
(1) การทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงแผนงาน

ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ โดยมีการปรับขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกระบุจากผู้รับบริการว่าเป็นประเด็นที่ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ   

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีหน่วยงานในก ากับดูแลที่เป็นหน่วยบริการประชาชน
คือ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกท ามาใช้เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

นอกจากนี้ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และได้รับความร่วมมือจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมวิเคราะห์และประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 1.2.2 เพ่ือส ารวจความต้องการหรือแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาสินค้าและบริการของ
ผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

1.3 เป้ำหมำย 
 1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 1.3.2 แผนการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 1.4.1 พื้นที่กำรด ำเนินงำน 
  ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 
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 1.4.2 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง ที่ก ำหนดในกำรศึกษำ 
  ประชากรที่ก าหนดในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักเกณฑ์การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1960) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้เป็น 400 ตัวอย่าง 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ นักท่องเที่ยวของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลดลงอย่างมาก 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยและจังหวัดเชียงใหม่ได้ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจึงมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในปัจจุบัน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องก็ท าให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมี
จ านวนนักท่องเที่ยวไม่มากนัก  รวมทั้งมาตรการการป้องกันที่จ ากัดจ านวนคนหรืองดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ก็ส่งผลให้ต้องจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเข้าชมส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจ านวน 400 คน 

 1.4.3 ขอบเขตเวลำ 
  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 60 วัน 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1) ออกแบบและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โดยความพึงพอใจครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 
  1.2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  1.3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.4) ความพึงพอใจด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
  1.5) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
 2) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเข้าชมส านักงานเชียงใหม่  
ไนท์ซาฟารี 
 3) วิเคราะห์และประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่  
ไนท์ซาฟารี 
 4) จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
พร้อมด้วยข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการของส านักงาน  
เชียงใหมไนท์ซาฟารี 
 5) จัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 1.6.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถน าผลการส ารวจความต้องการหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงและการพัฒนาสินค้าและบริการของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติโดยรวมที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

1.8 วิธีกำรศึกษำ 
 1.8.1 กำรก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
  ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ประเมินใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป (ฉบับภาษาไทย) ซึ่งเคย
ด าเนินการส ารวจโดยผู้ประเมินภายนอก และได้น ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมและการให้บริการที่
มีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.8.2 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี ได้ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

1.8.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถาม 

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบ ค าบรรยายโดยแสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การประเมินครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป SPSS (Statistics Package 
for the Social Sciences) โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1) น าแบบส ารวจความพึงพอใจที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ แล้วน ามาลงรหัสข้อมูล 
2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป (Statistics Package for 

the Social Sciences) เพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตาม 
ความเหมาะสมโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3) วิเคราะห์หาผลรวมของค่าเฉลี่ย ของระดับความพึงพอใจ ในคุณภาพของการให้บริการ
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และด้านคุณภาพการให้บริการ 
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วิธีการประเมินความพึงพอใจ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 
ระดับ โดยก าหนดช่วงค่ามัชฌิมเลขคณิต ดังนี้ 

คะแนน ช่วงค่ำเฉลี่ย  ระดับควำมคิดเห็น 
5 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 3.51– 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
3 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

แปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้ เทียบกับเกณฑ์ โดยการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนมีดังนี้ 

1) หาค่าร้อยละ ใช้สูตร 
ร้อยละของรายการใด  = ค่าเฉลี่ยของรายการนั้น × 100 

       คะแนนเต็ม 
(คะแนนเต็ม ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 5 ตามระบบการวัดของ Likert Scales) 
โดยมีการก าหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน  ระดับควำมคิดเห็น 
มากกว่าร้อยละ 90 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 70 – 90 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 50 – 70 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละ 30 - 50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

น้อยกว่าร้อยละ 30 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

2) การค านวณคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม = A+B+C+D+E 

หมายเหตุ 
A  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 
B  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
C  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
D  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
E  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
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1.9 กรอบแนวคิด 
 การส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบทของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

พ้ืนที่กำรศึกษำ 
- ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร 
1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
5) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ 
2. แนวทางการจัดท าตัวช้ีวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของ

กำรให้บริกำรประชำชน 
 

แนวคิดหลัก 
- Marketing Mix 
- Satisfaction 
- Carrying Capacity 
- Service Mind 
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บทที่ 2 
บริบทของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

  ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก 
จัดเลี้ยง กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุ งและกำร
ดูแลรักษำอำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และ
ด ำเนินงำนอื่นๆตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย มีส่วนงานภายในจ านวน 4  ฝ่าย ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ 
กิจกรรมสวนสนุก กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย 
กลุ่มงำนอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและ
พัฒนำพันธุ์สัตว์ กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำน  
สัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแล
รักษำและซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย 
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย 
ควำมสะอำดและจรำจร 

 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด 
และงำนพัฒนำสินค้ำและบริกำร  

โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังแผนภาพที่ 2.1 
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แผนภำพที่ 2.1  โครงสร้างการบริหารของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเริ่มทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางคืนที่
ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางคืนนี้เองท าให้นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องพัก
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่ออีกหนึ่งคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้เกิดการ
กระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงแรมที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร 
ร้านขายสินค้าที่ระลึก สถานบันเทิง การให้บริการรถรับจ้าง/รถโดยสาร บริษัทน าเที่ยว/มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
กิจกรรมหลักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีคือการให้บริการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน และมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
นั่งรถชมสัตว์กลางวัน การเดินชมสัตว์ในโซน Jaguar Trail การป้อนอาหารสัตว์ การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ 
การแสดงนักล่ารัตติกาล (Night predator) การแสดงความสามารถของสัตว์ Tiger Show และอาณาจักรเสือ 
Tiger World Petting Zoo ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว (Resort) 
แคมป์กราวด์ (Campground) ห้องประชุม/สัมมนาและพ้ืนที่จัดเลี้ยง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสัตว์ป่าส าหรับเยาวชน  และเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัว 
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ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 
กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ 

 
กำรเดินชมสัตว์ในโซน Jaguar Trail 

 
กำรป้อนอำหำรสัตว์ 

 
กำรแสดงแดนซ์ซ่ิงโชว์ 
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กำรแสดงนักล่ำรัตติกำล (Night predator) 

 

 
กำรแสดงควำมสำมำรถของสัตว์ Tiger Show 

 
Petting Zoo 

 

 
ถ่ำยภำพกับสัตว์เชื่อง 

 
บริกำรบ้ำนพักนักท่องเที่ยว (Resort) 

 
ห้องประชุม/สัมมนำและพื้นที่จัดเลี้ยง 
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บทที่ 3 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

3.1 ประเด็นกำรส ำรวจ 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีประเด็นที่ส าคัญที่ใช้

ในการส ารวจ 5 ด้าน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนในกำรให้บริกำร ครอบคลุม 
 ความหลากหลายของช่องทางการซื้อหรือจองบัตรเข้าชม เช่น จุดจ าหน่าย การซื้อ

ผ่านระบบออนไลน์ 
 การจัดโปรโมชันของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 ความสะดวกรวดเร็วและความเป็นระบบของการให้บริการ  
 ความชัดเจนของการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าการบริการ 
 ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาของการให้บริการ (ช่วงเวลาเปิด-ปิด 13.00 – 

20.00 น.) 
 การจัดจุดรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ 

2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ครอบคลุม 
 ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 
 ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และความพร้อมที่ให้บริการ   
 ความพร้อม/ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 ความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามและการช่วยแก้ไขปัญหา 

3) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ครอบคลุม 
 สถานที่ตั้ง และความสะดวกในการเดินทาง 
 ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของสถานที่ 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกทัว่ไป เช่น ห้องน้ าที่จอดรถ ห้องอาหาร 

ห้องจัดกิจกรรม  
 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ 
 ความชัดเจนของป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
 เอกสารข้อมูลข่าวสารประกอบการเยี่ยมชม 
 การให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟารี 
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 ระบบการจราจรภายในไนท์ซาฟารี 
 ระบบแสงสว่างถนนทางเดินภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
 ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 
 ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 
 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการสแกนเข้า

ออกพ้ืนที่การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนที่การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและการเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเป็นต้น 

4) ด้ำนบริกำรและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ครอบคลุม 
 Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน) 
 Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) 
 Dancing show (การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) 
 Night predator (การแสดงนักล่ารัตติกาล) 
 Tiger show (โชว์เสือ) 
 Tiger world (อาณาจักรเสือ) 
 Petting Zoo 
 ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง 
 ความหลากหลายของชนิดสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 ซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ร้านขายของที่ระลึก 
 บ้านพักนักท่องเที่ยว 
 บ้านพักแคมป์กราวด์ 

5) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ครอบคลุม 
 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 
 ได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 

6) ควำมต้องกำรใช้บริกำรต่อในอนำคต/กำรบอกต่อกับผู้อ่ืน 
7) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของผู้รับบริกำรต่อส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

โดยการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีการให้คะแนน
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ  

    5     แทน พอใจมากที่สุด 
    4     แทน พอใจมาก 
    3     แทน พอใจปานกลาง 
    2     แทน พอใจน้อย 
    1     แทน พอใจน้อยที่สุด 
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 ส่วนการแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย  และความหมาย
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3.1 ระดับคะแนนหรือร้อยละของความพึงพอใจ 

 ระดับคะแนน หรือร้อยละของควำมพึงพอใจ 
ควำมหมำยของค่ำควำมพึงพอใจ 

ระดับคะแนน ร้อยละ 
4.51 - 5.00 > ร้อยละ 90 - 100 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 > ร้อยละ 70 - 90 มาก 
2.51 - 3.50 > ร้อยละ 50 - 70 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 > ร้อยละ 30 - 50 น้อย 
1.00 - 1.50 ≤ ร้อยละ 30 น้อยที่สุด 

3.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ ได้แจกแจงการ

วิเคราะห์ผลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวหรือมาใช้บริการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วน เป็นดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1) ข้อมูลของผู้รับบริกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี   
จากตารางที่ 3.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
ข้อมูลผู้รับบริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ที่อยู่อำศัย 
 จังหวัดเชียงใหม่  285 71.25 
 จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือ  84 21.00 
 ภาคกลาง  30 7.50 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 0.25 
 ภาคใต้  0 0 
 ภาคตะวันออก 0 0 

รวม  400 100.00% 
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ข้อมูลผู้รับบริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงอำย ุ    

 ต่ ากว่า 20 ปี 34 8.50 
 20-30 ปี 219 54.75 
 31-40 ปี 117 29.25 
 41-50 ปี 15 3.75 
 มากกว่า 50 ปี 15 3.75 

รวม  400 100.00 
ระดับกำรศึกษำ     

 ต่ ากว่าปริญญาตรี    79 19.75 
 ปริญญาตรี    311 77.75 
 ปริญญาโท 10 2.50 

รวม  400 100.00 

2) ข้อมูลกำรมำใช้บริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี   
ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลของมาใช้บริการที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสอบถามถึงจ านวน

ครั้งและจ านวนคนที่มาใช้บริการ 
การมาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่เปิดให้บริการมา พบว่า 34.00% ตอบว่าเคยมามากกว่า 2 ครั้ง

แล้ว ส่วนการมาเท่ียวสถานที่แห่งนี้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ตอบว่าเคยมา 1 ครั้ง (คิดเป็น 69.00%) 
และตอบว่าเคยมา 2 ครั้งคิดเป็น 15.75% 

ส่วนจ านวนคนที่มาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ (50.25%) ตอบว่ามาเอง 3-5 คน รองลงมา คือ ตอบว่ามา
เอง 2 คน (คิดเป็น 37.25%) ซึ่งส่วนใหญ่มีวิธีการเดินทางมาโดยการขับรถส่วนตัวมาเอง (คิดเป็น 91.75%) 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 จ านวนครั้งและจ านวนคนที่มาใช้บริการที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ข้อมูลกำรมำใช้บริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

กำรมำใช้บริกำรสถำนที่แห่งนี้ตั้งแต่เปิดให้บริกำรมำ 

 เคยมา 1 ครั้ง 62 15.50 
 เคยมา 2 ครั้ง 136 34.00 
 เคยมา 3 ครั้ง 76 19.00 
 เคยมา 4 ครั้ง 67 16.75 
 เคยมามากกว่า 4 ครั้ง 59 14.75 

รวม 400 100.00 
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ข้อมูลกำรมำใช้บริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

กำรมำใช้บริกำรสถำนที่แห่งนี้ในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 
 เคยมา 1 ครั้ง 276 69.00 
 เคยมา 2 ครั้ง 63 15.75 
 เคยมามากกว่า 2 ครั้ง 61 15.25 

รวม 400 100.00 
รูปแบบกำรมำเที่ยว 

- มาเอง 399 99.75 
- มากับบริษัททัวร์ 1 0.25 

รวม 400 100.00 
จ ำนวนคนที่มำในครั้งนี้ด้วยกัน 

 มาเองคนเดียว 5 1.25 
 มาเอง 2 คน 149 37.25 
 มาเอง 3 - 5 คน 201 50.25 
 มาเอง 5 – 10 คน 30 7.50 
 มาเองมากกว่า 10 คนข้ึนไป 15 3.75 

รวม 400 100.00 
วิธีกำรเดินทำงมำใช้บริกำร 

 ขับรถส่วนตัวมาเอง 367 91.75 
 มากับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟารี 20 5.00 
 รถเช่า 11 2.75 
 Taxi/Grab Taxi 1 0.25 
 มากับรถของบริษัท 1 0.25 

รวม 400 100.00 
 

3) แหล่งข้อมูลที่ท ำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชำวไทยรู้จักส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
 ตารางที่ 3.4 แสดงแหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จักส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าส่วนใหญ่รู้จักจาก
เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ (คิดเป็น 41.71%) รองลงมา คือ รู้จักจากสื่อ Social Media (Line/Facebook/ 
Tiktok/YouTube) (คิดเป็น 35.20%) และคนรู้จักแนะน า (คิดเป็น 20.67%) รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4 แหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จักส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
แหล่งข้อมูล จ ำนวน (ค ำตอบ) ร้อยละ 

เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ 224 41.71 
สื่อ Social Media (Line/Facebook/Tiktok/YouTube) 189 35.20 
คนรู้จักแนะน า 111 20.67 
วารสารการท่องเที่ยว 7 1.30 
รายการโทรทัศน์ 3 0.56 
บริษัทแนะน า 2 0.37 
อ่ืน ๆ (รู้จักโดยส่วนตัว) 1 0.19 

รวม 537 100.00 
หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

4) จุดหรือบริเวณที่ท่องเที่ยวจำกกำรได้มำเที่ยวชมหรือใช้บริกำรในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

ตารางที่ 3.5 เพ่ือส ารวจว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้มาเที่ยวชมหรือใช้บริการในส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ ได้ไปเที่ยวชมจุดหรือบริเวณใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ได้ไปเที่ยว Night Safari 
(นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) คิดเป็น 30.15% รองลงมา คือ ไปเที่ยวชม Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน) 
คิดเป็น 18.59%  

ตารางที่ 3.5 จุดหรือบริเวณที่ท่องเที่ยวจากการได้มาเที่ยวชมหรือใช้บริการในส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี  

จุดหรือบริเวณที่ท่องเที่ยวที่เข้ำชม จ ำนวน (ค ำตอบ) ร้อยละ 
Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) 300 30.15 
Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน) 185 18.59 
Tiger show (โชว์เสือ) 169 16.98 
Dancing show (การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) 137 13.77 
Night predator (การแสดงนักล่ารัตติกาล) 99 9.95 
ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง  61 6.13 
Tiger world (อาณาจักรเสือ) 39 3.92 
Petting Zoo  5 0.50 

รวม 995 100.00 
หมายเหตุ: ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
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ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรมำใช้บริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้แจกแจงการ
พิจารณาความพึงใจเป็นด้านต่างๆ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
4) ด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
5) ด้านคุณภาพการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
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1) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำร 
 จากตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.23 หรือ 84.67%) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็นเรียงตามล าดับดังนี้ 1) การจัดโปรโมชั่นของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2) ความเสมอภาคในการ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 3) ความสะดวกรวดเร็วและความเป็นระบบของการให้บริการ 4) การจัดจุดรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ  
5) ความเหมาะสมของระยะเวลาของการให้บริการ (ช่วงเวลาเปิด -ปิด 13.00 – 20.00 น.) และ  6) ความชัดเจนของการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าการบริการ และความ
หลากหลายของช่องทางการซื้อหรือจองบัตรเข้าชม เช่น จุดจ าหน่าย การซื้อผ่านระบบออนไลน์ 

ตารางที่ 3.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 
 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบไม่ได้
ใช้บริกำร 

รวมผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

S.D. ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 
1. ความหลากหลายของช่องทางการซื้อหรือจองบัตรเข้า
ชม เช่น จุดจ าหน่าย การซื้อผ่าระบบออนไลน ์

145 197 45 13 - 400 - 400 0.756 4.19 มาก 
(36.25) (49.25) (11.25) (65.00) - (100.00) - (100.00)  (83.70)  

2. การจัดโปรโมชันของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
152 201 47 - - 400 - 400 0.655 4.26 มาก 

(38.00) (50.25) (11.75) - - (100.00) - (100.00)  (85.25)  
3. ความสะดวกรวดเร็วและความเป็นระบบของการ
ให้บริการ 

154 194 49 3  400 - 400 0.691 4.25 มาก 
(38.50) (48.50) (12.25) (15.00) - (100.00) - (100.00)  (84.95)  

4. ความชัดเจนของการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าการ
บริการ 

154 198 28 20  400 - 400 0.781 4.22 มาก 
(38.50) (49.50) (7.00) (5.00) - (100.00) - (100.00)  (84.30)  

5. ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง
อย่างยุติธรรม 

157 188 55 - - 400 - 400 0.683 4.26 มาก 
(39.25) (47.00) (13.75) - - (100.00) - (100.00)  (85.10)  

17 
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ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบไม่ได้
ใช้บริกำร 

รวมผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

S.D. ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาของการให้บริการ 
(ช่วงเวลาเปิด-ปิด 13.00 – 20.00 น.) 

141 210 48 1 - 400 - 400 0.657 4.23 มาก 
(35.25) (52.50) (12.00) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (84.55)  

7. การจัดจุดรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้มาใช้
บริการ 

129 241 28 2 - 400 - 400 0.595 4.24 มาก 
(32.25) (60.25) (7.00) (0.50) - (100.00) - (100.00)  (84.85)  

คะแนนเฉลี่ย 0.688 
4.23 

(84.67) 
มำก 

2) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 จากตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40 หรือ 87.91%) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็นเรียงตามล าดับดังนี้   1)  ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และความพร้อมที่ให้บริการ 2) ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ 3) ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 4) ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  5)  ความพร้อม/ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และ  6) ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามและการช่วยแก้ไขปัญหา 
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ตารางที่ 3.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบ
ไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวมผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 
S.D. ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 

1. ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
192 175 33 - - 400 - 400 

0.637 
4.40 

มาก 
(48.00) (43.75) (8.25) - - (100.00) - (100.00) (87.95) 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 
191 186 23 - - 400 - 400 0.600 4.42 มาก 

(47.75) (46.50) (5.75) - - (100.00) - (100.00)  (88.40)  

3. ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และความพร้อมที่
ให้บริการ 

184 203 13   400 - 400 0.557 4.43 มาก 
(46.00) (50.75) (3.25) - - (100.00) - (100.00)  (88.55)  

4. ความพร้อม/ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
191 174 35   400 - 400 0.643 4.39 มาก 

(47.75) (43.50) (8.75) - - (100.00) - (100.00)  (87.80)  

5. ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
181 205 14 - - 400 - 400 0.560 4.42 มาก 

(45.25) 51.25 3.50 - - (100.00) - (100.00)  (88.35)  
6. ความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม
และการช่วยแกไ้ขปัญหา 

182 164 54 - - 400 - 400 0.699 4.32 มาก 
45.50 41.00 13.50 - - (100.00) - (100.00)  (86.40)  

คะแนนเฉลี่ย 0.616 
4.40 

(87.91) 
มาก 
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3) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 จากตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29 หรือ 
85.70%) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็นเรียงตามล าดับดังนี้  1) ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็นการสแกนเข้าออกพ้ืนที่การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนที่การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 -2 เมตรเป็นต้น 3) สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 4) ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของสถานที่ 5) การให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟารี 6) ความสะอ าดของสถานที่
โดยรวม 7) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไป เช่น ห้องน้ าที่จอดรถ ห้องอาหาร ห้องจัดกิจกรรม 8) ระบบการจราจรภายในไนท์ซาฟารี  9) สถานที่ตั้ง และความ
สะดวกในการเดินทาง 10) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์  11) ความชัดเจนของป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ 12)  เอกสารข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการเยี่ยมชม และ  13)  ระบบแสงสว่างถนนทางเดินภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

ตารางที่ 3.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบ
ไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวมผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 
S.D. ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 

1. สถานท่ีตั้ง และความสะดวกในการเดินทาง 
155 198 46 1 - 400 - 400 0.675 4.27 มาก 

(38.75) (49.50) (11.50) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (85.35)  

2. ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของสถานท่ี 
165 190 45 - - 400 - 400 0.660 4.30 มาก 

(41.25) (47.50) (11.25) - - (100.00) - (100.00)  (86.00)  
3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ัวไป เช่น ห้องน้ าท่ี
จอดรถ ห้องอาหาร ห้องจัดกิจกรรม  

162 187 50 1 - 400 - 400 0.682 4.28 มาก 
(40.50) (46.75) (12.50) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (85.50)  

4. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผูสู้งอาย ุ
176 181 31 10 1 399 1 400 0.771 4.31 มาก 

(44.11) (45.36) (7.77) (2.51) (0.25) (99.75) (0.25) (100.00)  (86.12)  

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์  
152 197 50 1 - 400 - 400 0.683 4.25 มาก 

(38.00) (49.25) (12.50) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (85.00)  
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ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบ
ไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวมผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 
S.D. ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 
6. ความชัดเจนของป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้าย
ประชาสมัพันธ์  

152 197 50 1 - 400 - 400 0.674 4.25 มาก 
(38.00) (49.25) (12.50) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (85.00)  

7. เอกสารข้อมลูข่าวสารประกอบการเยี่ยมชม  
152 198 37 13 - 400 - 400 0.745 4.22 มาก 

(38.00) (49.50) (9.25) (3.25) - (100.00) - (100.00)  (84.45)  

8. การให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟาร ี
167 204 16 3 10 400 - 400 0.795 4.29 มาก 

(41.75) (51.00) (4.00) (0.75) (2.50) (100.00) - (100.00)  (85.75)  

9. ระบบการจราจรภายในไนท์ซาฟารี  
168 185 36 10 - 399 1 400 0.761 4.28 มาก 

(42.11) (46.37) (9.02) (2.51) - (99.75) (0.25) (100.00)  (85.61)  

10. ระบบแสงสว่างถนนทางเดินภายในอาคารและภายนอก
อาคาร  

149 203 33 15 - 400 - 400 0.748 4.22 มาก 
(37.25) (50.75) (8.25) (3.75) - (100.00) - (100.00)  (84.30)  

11. ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวม  
170 177 52 1 - 400 - 400 0.694 4.29 มาก 

(42.50) (44.25) (13.00) (0.25) - (100.00) - (100.00)  (85.80)  

12. ความปลอดภัยของสถานท่ีโดยรวม  
188 186 26 - - 400 - 400 0.610 4.41 มาก 

(47.00) (46.50) (6.50) - - (100.00) - (100.00)  (88.10)  
13. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็น
การสแกนเข้าออกพื้นที่การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่การสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งและการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตรเป็นต้น 

179 185 36 - - 400 - 400 0.641 4.36 มาก 
(44.75) (46.25) (9.00) - - (100.00) - (100.00) 

 
(87.15)  

คะแนนเฉลี่ย 0.703 
4.29 

(85.70) 
มำก 
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4) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ด้ำนบริกำรและกิจกรรม 
จากตารางที่ 3.9 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06 หรือ 

81.25%) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจมากในประเด็น กิจกรรม/การแสดงโชว์ต่าง ๆ ความหลากหลายของชนิ ดสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บ้านพักแคมป์
กราวด์ ร้านขายของที่ระลึก บ้านพักนักท่องเที่ยว และซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาในประเด็นกิจกรรม/การแสดงโชว์ต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรม พบว่ามี ความพึงพอใจใน
กิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ กิจกรรม/การแสดง Night predator (การแสดงนักล่ารัตติกาล) กิจกรรม Petting Zoo, Day Safari (นั่งรถชมสัตว์
กลางวัน) กิจกรรม/การแสดง Tiger show (โชว์เสือ) กิจกรรม/การแสดง Tiger world (อาณาจักรเสือ) กิจกรรม Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) และกิจกรรม/การแสดง
Dancing show (การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) ตามล าดับ ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ Tiger show (โชว์เสือ) คือ สถานที่การแสดงมีกระจกกั้นระหว่างผู้ชมและส่วนการ
แสดงเกิดเงาสะท้อนท าให้มองเห็นการแสดงไม่ชัดเจน 

ตารางที่ 3.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อบริการและกิจกรรม 
 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบ
ไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวมผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 
S.D. ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
ควำม 

พึงพอใจ 
1. กิจกรรม/การแสดงโชว์ต่าง ๆ 

1.1 Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน) 
167 155 31 - - 353 47 400 0.643 4.39 มาก 

47.31 43.91 8.78 - - 88.25 11.75 (100.00)  (87.71)  

1.2 Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน) 
149 179 39 - - 367 33 400 0.651 4.30 มาก 

40.60 48.77 10.63 - - 91.75 8.25 (100.00)  (85.99)  

1.3 Dancing show (การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) 
133 146 47 1 1 328 72 400 0.727 4.25 มาก 

40.55 44.51 14.33 5.00 5.00 82.00 18.00 (100.00)  (84.94)  
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1.4 Night predator (การแสดงนกัล่ารัตติกาล) 
149 157 15 - - 321 79 400 0.581 4.42 มาก 

46.42 48.91 4.67 - - 80.25 19.75 (100.00)  (88.35)  

1.5 Tiger show (โชว์เสือ) 
155 177 32 - - 364 36 400 0.633 4.34 มาก 

42.58 48.63 8.79 - - 91.00 9.00 (100.00)  (86.76)  

1.6 Tiger world (อาณาจักรเสือ) 
124 138 26 - - 288 112 400 0.638 4.34 มาก 

43.06 47.92 9.03 - - 72.00 28.00 (100.00)  (86.81)  

1.7 Petting Zoo 
112 115 16 - - 243 157 400 0.610 4.40 มาก 

46.09 47.33 6.58 - - 60.75 39.25 (100.00)  (87.90)  

1.8 ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง 
161 135 17 - - 313 87 400 0.598 4.46 มาก 

51.44 43.13 5.43 - - 78.25 21.75 (100.00)  (89.20)  

คะแนนเฉลี่ย กิจกรรม/กำรแสดงโชว์ต่ำง ๆ   0.635 
4.36 

(87.21) 
มำก 

2. ความหลากหลายของชนิดสตัว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
153 158 82 3 - 396 4 400 0.774 4.16 มาก 

38.64 39.90 20.71 15.00 - 99.00 1.00 (100.00)  (83.28)  

3. ซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
125 110 124 7 13 379 21 400 1.012 3.86 มาก 

32.98 29.02 32.72 35.00 65.00 94.75 5.25 (100.00)  (77.26)  

4. ร้านขายของที่ระลึก 
128 118 128 3 - 377 23 400 0.844 3.98 มาก 

33.95 31.30 33.95 15.00 - 94.25 5.75 (100.00)  (79.68)  

5. บ้านพักนักท่องเที่ยว 
96 94 97 2 - 289 111 400 0.835 3.98 มาก 

33.22 32.53 33.56 0.69 - 72.25 27.75 (100.00)  (79.65)  

6. บ้านพักแคมป์กราวด ์
108 81 98 2 - 289 111 400 0.862 4.02 มาก 

37.37 28.03 33.91 10.00 - 72.25 27.75 (100.00)  (80.42)  

ภำพรวมคะแนนเฉลี่ย ด้ำนบริกำร/กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 0.724 
4.06 

(81.25) 
มำก 
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5) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

 จากตารางที่ 3.10 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31 หรือ 
86.25%) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจมากในประเด็นการได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และการได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อคุณภาพการให้บริการ 

 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 
ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวมผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

S.D. ค่ำเฉลี่ย 
ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1. ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ 

154 205 39 - - 398 2 400 0.702 4.29 มาก 
(38.69) (51.51) (9.80) - - (99.50) (0.50) (100.00)  (85.78)  

2. ได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่าย 

164 207 27 - 1 399 1 400 0.660 4.34 มาก 
(41.10) (51.88) (6.77) - (0.25) (99.75) (0.25) (100.00)  (86.72)  

คะแนนเฉลี่ย 0.681 
4.31 

(86.25) 
มำก 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น เพื่อกำรพัฒนำบริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
 
1) ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวพึงพอใจหรือชอบมำกที่สุดของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ตารางที่ 3.11 แสดงประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจหรือชอบมากที่สุดสามอันดับ
แรก คือ การให้บริการนั่งรถชมสัตว์ มีความถี่เท่ากับ 49 คิดเป็นร้อยละ 39.52 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่มี 
จิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง มีความถี่เท่ากับ 37 คิดเป็นร้อยละ 29.84 และมีบรรยากาศ 
ร่มรื่นและโซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย มีความถ่ีเท่ากับ 11 เทา่กันคิดเป็นร้อยละ 8.87 ตามล าดับ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.11 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวพึงพอใจหรือชอบมากที่สุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ประเด็น จ านวนความถี่ ร้อยละ 
การให้บริการนั่งรถชมสัตว์ 49 39.52 
เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง 37 29.84 
มีบรรยากาศร่มรื่น  11 8.87 
โซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย 11 8.87 
การแสดงโชว์เสือ (Tiger Show) 5 4.03 
การแสดงของสัตว์ต่าง ๆ  1 0.81 
การให้อาหารสัตว์ 2 1.61 
การแสดงนั่งล่าแห่งรัตติกาล (Show Night Predator) 1 0.81 
การดูแลเลี้ยงดูสัตว์ 1 0.81 
อาณาจักรเสือ (Tiger World) 1 0.81 
สิงโต 1 0.81 
ได้ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่องหรือสัตว์เลื้อยคลาน 1 0.81 
ต้นไม้ร่มรื่น พ้ืนที่สะอาด 1 0.81 
วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสนุกสนาน 1 0.81 
ราคามีความเหมาะสม 1 0.81 

รวม 124 100.00 
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2) ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจมำกที่สุดของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 ตารางที่ 3.12 แสดงประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจที่สุดของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีสามอันดับแรก คือจุดแลกบัตรเข้าชมมีระยะทางไกล ควรเพิ่มบริเวณจุดแลกบัตรมีความถี่เท่ากับ  
10 คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาคือความซ้ าของการแสดง เช่น นักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predator 
Show)/การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ (Dancing Show) มีความถี่เท่ากับ 3 คิดเป็นร้อยละ 14.29 และการบริการ
อาหาร และเครื่องดื่ม มีความถ่ีเท่ากับ 2 คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.12 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจมากที่สุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

ประเด็น จ านวนความถี่ ร้อยละ 
จุดแลกบัตรเข้าชมมีระยะทางไกล ควรเพิ่มบริเวณจุดแลกบัตร 10 47.62 
ความซ้ าของการแสดง เช่น  นักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predator 
Show) / การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ (Dancing Show) 

3 14.29 

การบริการอาหาร เครื่องดื่มไม่เพียงพอ 2 9.52 
ห้องน้ ามีน้อย 1 4.76 
สัตว์ลดจ านวนลงท าให้ไม่ตื่นเต้น 1 4.76 
ไม่มีการแสดงนก 1 4.76 
เมื่อซื้อสินค้าประเภทของทานเล่น น้ าดื่ม ไม่สามารถช าระด้วย 
เงินสด ต้องใช้บัตรเข้าชมเท่านั้น 

1 4.76 

มีอาคารหรือมีพ้ืนที่ชายคาหลบฝนน้อย 1 4.76 
ทางเดินจากลานจอดรถ - ตัวอาคารไม่มีที่บังฝน 1 4.76 
กิจกรรมมีน้อย 1 4.76 

รวม 22 100.00 
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3) สิ่งท่ีกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องกำรให้ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มีกำรปรับปรุงบริกำรมำกที่สุด  

ตารางที่ 3.13 สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปรับปรุงบริการมากที่สุด
สามอันดับแรก คือ ร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพ่ิมชนิดอาหาร มีความถี่เท่ากับ 56 คิดเป็น 
ร้อยละ 69.14 รองลงมาคือเพ่ิมแสงสีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม มีความถี่เท่ากับ 10 คิดเป็นร้อยละ 
12.35 และปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ าและต้องการเพ่ิมจุดที่นั่งพักโดยรอบ มีความถี่เท่ากับ  
2 คิดเป็นร้อยละ 2.47 เท่ากันตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.13 จ านวนและร้อยละของสิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการ
ปรับปรุงบริการมากท่ีสุด 

ประเด็น จ านวนความถี่ ร้อยละ 
ร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพิ่มชนิดอาหาร   56 69.14 
เพ่ิมแสงสีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม 10 12.35 
ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ า  2 2.47 
เพ่ิมชนิดของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ 1 2.47 
ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ 2 1.23 
จุดป้อนอาหารสัตว์ เพ่ิมจุดถ่ายรูปกับยีราฟ 1 1.23 
เพ่ิมจุดสัญญาณโทรศัพท์ 1 1.23 
เพ่ิมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 1 1.23 
ปรับปรุงลานน้ าพ ุ 1 1.23 
ปรับปรุงทางเดิน และความสะอาด 1 1.23 
การแสดงแดนท์ซิ่งโชว์ให้มีความหลากหลาย 1 1.23 
เพ่ิมจุดจ าหน่วยของที่ระลึก 1 1.23 
การน าเสนอในเชิงลึก 1 1.23 
การช าระสินค้าด้วยการแสกนผ่านโมบายแบงค์กิ้ง 1 1.23 
ลุ้นรางวัล ของที่ระลึกจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1 1.23 

รวม 22 100.00 
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4) สิ่งท่ีกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องกำรให้ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมีบริกำรเพิ่มเติม 

 ตารางที่ 3.14 สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีบริการเพ่ิมเติมสามอันดับ
แรก คือ การเพ่ิมระยะเวลาในการชมสัตว์ มีความถี่เท่ากับ 5 คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ 
ช่องทางการสื่อสารโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีความถี่เท่ากับ 3 คิดเป็นร้อยละ 18.75 และการปรับปรุง 
โซนของเล่นส าหรับเด็ก มีความถ่ีเท่ากับ 2 คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.14 สิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีบริการเพิ่มเติม 

ประเด็น จ านวนความถี่ ร้อยละ 
เพ่ิมระยะเวลาในการชมสัตว์ 5 31.25 
ช่องทางการสื่อสารโปรโมชั่นราคาพิเศษ 3 18.75 
ปรับปรุงโซนของเล่นส าหรับเด็ก  2 12.50 
มีจุดจ าหน่ายสินค้าที่มีความจ าเป็น เช่น นมเด็ก น้ าร้อนชงนมเด็ก 
ผ้าอนามัยส าหรับผู้หญิง ผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ 

1 
6.25 

อควาเรียม 1 6.25 
บริการหลังการขาย 1 6.25 
ถ่ายรูปกับสัตว์แปลก 1 6.25 
กิจกรรมแจกของรางวัล 1 6.25 
การสแกนจ่ายในการซื้อสินค้า 1 6.25 

รวม 19 100.00 
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5) ควำมสนใจ/ควำมต้องกำรใช้บริกำรต่อในอนำคต/กำรบอกต่อกับผู้อ่ืน 

จากตารางที่ 3.15 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อความสนใจ/ความต้องการใช้บริการต่อใน
อนาคต/การบอกต่อกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.50 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากในการบอกต่อหรือแนะน าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับผู้อ่ืน
เพ่ือมาเท่ียวหรือใช้บริการ และสนใจอยากมาเท่ียวหรือใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีก
ครั้งต่อไปตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.15 ค่าเฉลี่ยความสนใจ/ความต้องการใช้บริการต่อในอนาคต/การบอกต่อกับผู้อ่ืน 
 
 

รำยกำร 
 

จ ำนวน (คน) 
ควำมพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ตอบใช้
บริกำร 

ผู้ตอบ
ไม่ได้ใช้
บริกำร 

รวม
ผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 

S.D. ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
ควำม 
พึง

พอใจ 

1. ท่านสนใจ
อยากมาเที่ยว
หรือใช้บริการ/
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีอีกในครั้ง
ต่อไป 

141 221 38 - - 400 - 400 0.702 4.26 มาก 
(35.25) (55.25) (9.50) - - (100.00) - (100.00) 

 

(85.15) 

 

2. ท่านจะบอก
ต่อหรือแนะน า
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีให้กับ
ผู้อื่นเพื่อมา
เที่ยวหรือใช้
บริการ 

154 209 37 - - 400 - 400 0.660 4.29 มาก 
(38.50) (52.25) (9.25) - - (100.00) - (100.00)  (85.85) 

 

 

คะแนนเฉลี่ย 0.623 
4.28 

(85.50) 
มำก 
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3.3 สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2564 

 
3.3.1 ภำพรวมควำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
จากตารางที่ 3.16 ในภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

พบว่าความพึงพอใจในทุกด้านของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 หรือคิดเป็น 85.16% 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเมื่อแจกแจงพิจารณาตามด้านต่างๆ จ านวน 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (87.91%) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ (86.25%) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (85.70%) และด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ (84.67%) ส่วนด้านบริการและ
กิจกรรมจะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุด (81.25%) 

ตารางที่ 3.16 ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมาเที่ยวหรือมาใช้บริการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ด้ำน ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ แปรผล 
1. ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

4.23 84.67 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

4.40 87.91 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

4.29 85.70 มาก 

4. ด้านบริการและกิจกรรมของเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

4.06 81.25 มาก 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

4.31 86.25 มาก 

ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.26 85.16 มำก 
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3.3.2 ประเด็นที่ผู้รับบริกำรพึงพอใจหรือชอบมำกที่สุดของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
ตารางที่ 3.17 จากความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน พบว่าประเด็นที่ชอบมากที่สุด 

คือด้านกิจกรรม เช่น การให้บริการนั่งรถชมสัตว์ โซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย การแสดง Tiger 
Show, Night Predator Show อาณาจักรเสือ (Tiger World) ตามล าดับ ส่วนประเด็นรองลงมา คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง วิทยากรบรรยายถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตามล าดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.17 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจหรือชอบมากท่ีสุดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

ประเด็นที่พึงพอใจหรือชอบมำกที่สุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้ำนบริกำรและกิจกรรม โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- การให้บริการนั่งรถชมสัตว์ 
- โซนสัตว์อิสระ สัตว์มีความหลากหลาย 
- การแสดง Tiger Show, Night Predator Show อาณาจักรเสือ 

(Tiger World) 

73 58.87% 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
-  เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ (Service Mind) และเป็นกันเอง 
-  วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสนุกสนาน 

38 30.64% 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่สะอาด 

12 9.68% 

4. ด้ำนอ่ืนๆ คือ มีราคาค่าบริการเหมาะสม 1 0.81% 
รวม 124 100% 

หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 276 คน 
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3.3.3 ประเด็นที่ผู้รับบริกำรไม่พอใจพึงพอใจหรือไม่ประทับใจมำกที่สุดของส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 

ตารางที่ 3.18 จากความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน พบว่าประเด็นที่ไม่พอใจพึงพอใจ
หรือไม่ประทับใจมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอน/กระบวนการจัดการ เช่น จุดแลกบัตรมีระยะทางไกล ควรเพ่ิม
บริเวณจุดแลกบัตร เมื่อซื้อของทานเล่น น้ าดื่ม ไม่สามารถช าระด้วยเงินสด ต้องใช้บัตรเข้าชมเท่านั้น 
ตามล าดับส่วนประเด็นรองลงมา คือ ด้านบริการและกิจกรรม เช่น ความซ้ าของการแสดง สัตว์ลดจ านวนลง
ท าให้ไม่ตื่นเต้น ตามล าดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.18 ประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจมากท่ีสุดของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ประเด็นที่ไม่พอใจหรือหรือไม่ประทับใจมำกที่สุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้ำนขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำร โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- จุดแลกบัตรมีระยะทางไกล ควรเพิ่มบริเวณจุดแลกบัตร 
- เมื่อซื้อของทานเล่น น้ าดื่ม ไม่สามารถช าระด้วยเงินสด ต้องใช้บัตรเข้าชม

เท่านั้น 

11 50.00% 

2. ด้ำนบริกำรและกิจกรรม โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่  
- ความซ้ าของการแสดง 
- การบริการอาหาร เครื่องดื่ม มีไม่เพียงพอ 
- สัตว์ลดจ านวนลงท าให้ไม่ตื่นเต้น   

8 36.36% 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- ห้องน้ ามีน้อย 
- มีอาคารหรือมีพ้ืนที่ชายคาหลบฝนน้อย 

3 13.64% 

รวม 22 100% 
หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 378 คน 
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3.3.4 สิ่งท่ีกลุ่มผู้รับบริกำรต้องกำรให้ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มีกำรปรับปรุงบริกำรมำก
ที่สุด 

ตารางที่ 3.19 สิ่งที่ผู้รับบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
มีการปรับปรุงบริการมากที่สุด ที่ส าคัญ เช่น อาหารร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพ่ิมชนิดอาหาร 
เพ่ิมแสงสีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ า เพ่ิมชนิดของสัตว์
เลี้ยงน่ารัก ๆ ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ เป็นต้น ดังนี้ 

ตารางที่ 3.19 สิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการปรับปรุง
บริการมากที่สุด 

สิ่งท่ีต้องกำรให้ปรับปรุงมำกที่สุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1) อาหารร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร เพิ่มชนิดอาหาร   56 69.15 
2) เพ่ิมแสงสีโดยรอบบริเวณให้มีความสวยงาม 10 12.36 
3) ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของห้องน้ า  2 2.48 
4) เพ่ิมชนิดของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ 2 2.48 
5) ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ 1 1.23 
6) จุดป้อนอาหารสัตว์ เพ่ิมจุดถ่ายรูปกับยีราฟ 1 1.23 
7) เพ่ิมจุดสัญญาณโทรศัพท์ 1 1.23 
8) เพ่ิมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 1 1.23 
9) ปรับปรุงลานน้ าพุ 1 1.23 
10) ปรับปรุงทางเดิน และความสะอาด 1 1.23 
11) การแสดงแดนท์ซิ่งโชว์ให้มีความหลากหลาย 1 1.23 
12) เพ่ิมจุดจ าหน่วยของที่ระลึก 1 1.23 
13) การน าเสนอในเชิงลึก 1 1.23 
14) การช าระสินค้าด้วยการแสกนผ่านโมบายแบงค์กิ้ง 1 1.23 
15) ลุ้นรางวัล ของที่ระลึกจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1 1.23 

รวม 81 100.00% 
หมายเหตุ: ไม่มีความเห็น 319 คน 
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3.4 ข้อเสนอแนะแผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีตำมผลกำร
ส ำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

อ้างอิงจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าด้ำนบริกำรและกิจกรรมของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เป็นหมวดที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าหมวดอ่ืนๆ รองลงมา คือ 
ด้ำนขั้นตอนและกำรบวนกำรให้บริกำร ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยในล าดับถัดมา 

นอกจากนี้ จากการประมวลสภาพปัญหาหรือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ร่วมกับ
ประเด็นที่ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบของบริการในหมวดที่มีคะแนน
ความพึงพอใจน้อย สามารถเสนอแนะกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริการและแก้ไขข้อจ ากัดหรือแก้ไข
ปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

1) ด้ำนบริกำรและกิจกรรม กิจกรรมส าคัญเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการ ได้แก่ 
1.1) กำรเพิ่มสินค้ำและบริกำรใหม่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จากการส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และสามารถสร้างจุดขายเพ่ิมใหม่ให้กับ Night Safari ได้ เช่น การเพ่ิมการให้บริการอาหาร
ร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่ายอาหาร การเพ่ิมการแสดงใหม่ การ เพ่ิมสัตว์ชนิดใหม่ อย่างไรก็ตาม 
ในประเด็นนี้ต้องท าการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกเพ่ือความมั่นใจในการด าเนินการ 

1.2) กำรปรับปรุงสินค้ำและบริกำรที่ มีอยู่ เดิมในปัจจุบันให้ มีควำมสมบูรณ์ 
เพ่ือปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์ พร้อมขาย และสอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่อยู่ใน Website และแผ่นพับ 

2) ด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำร กิจกรรมส าคัญเร่งด่วนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริการ 
ได้แก ่

2.1) กำรทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำร เพ่ือปรับปรุงแผนงาน
ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นได้ โดยมีการปรับขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกระบุจากผู้รับบริการว่าเป็นประเด็นที่ท าให้ลูกค้า  
ไมพึ่งพอใจ 
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บทที่ 4 
แผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรี  

ตำมผลกำรส ำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  พบว่า 
ด้ำนบริกำรและกิจกรรม ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหมวดที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อย
กว่าหมวดอ่ืนๆ รองลงมา คือด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรให้บริกำรที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
น้อยในล าดับถัดมา 

 
ตารางที่ 4.1 ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  แจกแจงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้ำนของควำมพึงพอใจ 
รวมคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

ของทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

อันดับ 1. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 4.40 
(87.91%) 

อันดับ 2. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

4.31 
(86.25%) 

อันดับ 3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

4.29 
(85.70%) 

อันดับ 4. ด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำรของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

4.23 
(84.67%) 

อันดับ 5. ด้ำนบริกำรและกิจกรรมของส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

4.06 
(81.25%) 

ค่ำเฉลี่ยของภำพรวมควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

4.26 
(85.16%) 
ระดับมำก 

 
จากสภาพปัญหาหรือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ร่วมกับประเด็นที่ผู้รับบริการให้

ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบของการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
มีดังนี ้
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ตารางที่ 4.2 ภาพรวมประเด็นความพึงพอใจ ปัญหาหลักที่พบ และความต้องการให้มีการปรับ
บริการใหม่ๆ 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ที่มีคะแนนจำกน้อย 

ไปหำมำก 

ปัญหำหลักที่พบ 
(ผู้รับบริกำรต้องกำรให้แก้ไข)  
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ควำมต้องกำรให้มีกำรปรับบริกำร
ใหม่ๆ 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
ด้ำนบริกำรและ
กิจกรรม คะแนน คือ 
4.06 (81.25%) 
 

(1) ความซ้ าของการแสดง เช่น  นักล่าแห่ง
รัตติกาล (Night Predator Show) / 
การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ (Dancing Show) 
(ควรเพิ่มความแปลกใหม่ของการแสดง) 
(2) การให้บริการอาหารเครื่องดื่ม มีไม่
เพียงพอ (ควรเพ่ิมจุดจ าหน่ายอาหาร และ
เครื่องดื่ม) 
(3 )  สั ตว์ ลดจ านวนลงท า ให้ ไม่ตื่ น เต้น 
(ควรเพิ่มจ านวนสัตว์) 
(4) ไม่มีการแสดงนก (ควรเพิ่มการแสดงนก) 
(5) กิจกรรมมีน้อย (ควรเพิ่มกิจกรรม) 

(1) ร้านค้า ร้านกาแฟ จุดจ าหน่าย
อาหาร เพ่ิมชนิดอาหาร 
(2) เพ่ิมชนิดของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ 
(3) จุดป้อนอาหารสัตว์ เพ่ิมจุดถ่ายรูป
กับยีราฟ 
(4) เพ่ิมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 
(5) การแสดงแดนท์ซิ่งโชว์ให้มีความ
หลากหลาย 
(6) เพ่ิมจุดจ าหน่ายของที่ระลึก 

ด้ำนขั้นตอนและ
กระบวนกำรให้บริกำร 
คะแนน คือ 4.23 
(84.67%) 

(1) จุดแลกบัตรเข้าชมมีระยะทางไกล (ควร
เพ่ิมบริเวณจุดแลกบัตร) 
(2) เมื่อซื้อสินค้าประเภทของทานเล่น 
น้ า ดื่ ม  ไ ม่ ส า ม า ร ถ ช า ร ะ ด้ ว ย เ งิ น ส ด 
ต้องใช้บัตรเข้าชมเท่านั้น  (ควรเพ่ิมช่อง
ทางการช าระด้วยเงินสด) 

(1) การช าระสินค้าด้วยการแสกนผ่าน
โมบายแบงค์กิ้ง 
(2) ลุ้นรางวัล ของที่ระลึกจากเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
(3) การน าเสนอในเชิงลึก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกคะแนน คือ 
4.29 (85.70%) 

(1) ห้องน้ ามีไม่เพียงพอ (ควรสร้างห้องน้ า
เพ่ิม) 
(2 )  บริ เ วณทาง เดินจากลานจอดรถ , 
ตัวอาคารมีพ้ืนที่หลบฝนน้อย (ควรปรับปรุง
ก่อสร้างพ้ืนที่ชายคาหลบฝนตามจุดต่างๆ) 

(1) ปรับปรุงและเพ่ิมความสะอาดของ
ห้องน้ า 
(2) ต้องการเพิ่มจุดที่นั่งพักโดยรอบ 
(3) เพ่ิมจุดสัญญาณโทรศัพท์   
(4) ปรับปรุงทางเดิน และความสะอาด 

ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร คะแนน คือ 
4.31 (86.25%) 

ไม่มีข้อเสนอ ไม่มีข้อเสนอ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร คะแนน คือ 
4.40 (87.91%) 

ไม่มีข้อเสนอ ไม่มีข้อเสนอ 
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ข้อเสนอแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
1. กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนบริกำรและกิจกรรม 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขตกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.1 การพัฒนา
และปรับปรุง
สินค้าและบริการ
ของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

1. เพ่ือปรับปรุงสินค้า
และบริการของ
ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีให้มีความ
หลากหลาย มีความ
น่าสนใจ และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเที่ยวซ้ า 
2. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงกิจกรรมใหม่ๆ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. ผู้รับบริการ
ที่มาใช้บริการ 
ได้รับบริการที่มี
คุณภาพดี
ทัดเทียมหรือ
ดีกว่าบริการที่
ผ่านมา 
2. มีสินค้าและ
บริการใหม่ที่เป็น
ความต้องการของ
ตลาดที่แท้จริง 
และสามารถสร้าง
จุดขายเพ่ิมใหม่
ให้กับเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีได้ 

1. ปรับปรุงกิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ กิจกรรมโชว์ความสามารถ
ของสัตว์ กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ ร้านค้า จุดจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม และเพ่ิมความหลากหลายของจ านวนสาย
พันธุ์ของสัตว์ให้มากขึ้น เช่น สัตว์เลี้ยงน่ารัก 
2. ปรับรูปแบบและวิธีการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ต่อผู้รับบริการ 
3. ศึกษาสินค้าและบริการของคู่แข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือน ามาพิจารณาในการน าเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ ได้แก่ 
 เพ่ิมจุดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเพ่ิมความ

หลากหลายของชนิดอาหาร 
 เพ่ิมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมถ่ายภาพกับยีราฟ 

กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 
 เพ่ิมช่องทางในการช าระสินค้าให้ง่ายและอ านวย

ความสะดวกต่อผู้รับบริการมากข้ึน 

1. จัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริหารจัดการ
สัตว์ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม
บ ารุง ทบทวนประเด็นด้าน
สินค้าและบริการ เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
ผู้รับการบริการต้องการให้
แก้ไข 
2. ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ในการปรับปรุงกับผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินการปรับปรุงสินค้า
และบริการ 
4. วิเคราะห์และประเมินผล
การปรับปรุงสินคา้และบริการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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2. กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำร 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขตกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

2.1 กำรทบทวน
และปรับปรุง
ขั้นตอนและ
กระบวนกำร
ให้บริกำร ของ
ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

เพ่ือปรับปรุงขั้นตอน
และกระบวนการ
ให้บริการ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

มีการปรับขั้นตอน
และกระบวนการ
ทีเ่หมาะสมและ
ผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. เพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าสินค้าท่ีระลึก ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ใหม่ๆ เช่น QR Code 
 

1. ประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี กับส านัก
บริหารงานกลาง ทบทวน
ประเด็นด้านขั้นตอนและ
กระบวนการให้บริการ เพ่ือหา
แนวทางในปรับปรุง 
2. ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ให้บริการ 
3. ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการ 

ปีงบประมาณ 
2565 
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3. กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขตกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

3.1 กำรปรับปรุง
สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของ
ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

เพ่ือปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้
เพียงพอกับ 
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการได้รับ
บริการทีเ่พียงพอ
และมีความ
สะดวกสบาย
ปลอดภัย 

พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
1. ก่อสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมในจุดที่เหมาะสม 
2. จัดหาที่นั่งพักตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ให้บริการ 
3. เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) 
4. ปรับปรุงหลังคาในอาคารให้บริการ และหลังคาทางเดิน
เชื่อมจากจุดจอดรถเข้าตัวอาคาร 

1. ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริหารจัดการ
สัตว์ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม
บ ารุง ทบทวนประเด็นด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. จัดท าแบบรูปรายการและ
ประมาณการราคา 
3. เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม 
4. ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามแผน 

ปีงบประมาณ 
2565 - 2566 

 



 
 
 

ภาพผนวก 



การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   

(กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย) 
 

ค าชี้แจง 
 ด้วยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายใต้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอความกรุณาท่านตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 

1. อ าเภอ/จังหวัด ที่ท่านอาศัย (ระบุอ าเภอ และจังหวัด) 
………………………………………………………………………… 

2. ช่วงอายุของท่าน 
 ต่ ากว่า 20 ปี          20-30 ปี          31-40 ปี          41-50ปี           มากกว่า 50 ปี  

3. ระดับการศึกษาของท่าน 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี          ปริญญาโท          ปริญญาเอก         

4. จ านวนครั้งในการมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการมา 
 1 ครั้ง   2 ครั้ง   3 ครั้ง   4 ครั้ง   มากกว่า 4 ครั้ง 

5. จ านวนครั้งในการมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 1 ครั้ง            2 ครั้ง    มากกว่า 2 ครั้ง 

6. ในการมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ท่านมาอย่างไร 
 มาเอง 
 มากับบริษัททัวร์ 
 มากับองค์กร/หน่วยงาน 

7. ในการมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ท่านมากันกี่คน 
 คนเดียว   2 คน   3-5 คน    5-10 คน   มากกว่า 10 คน 

8. ท่านเดินทางมาด้วยวิธีใด 
 มากับรถของบริษัททัวร์       รถสี่ล้อแดง/ตุ๊กตุ๊ก       เช่ารถ   Taxi/ Grab Taxi 
 ขับรถส่วนตัวมาเอง        มากับรถขององค์กร/หน่วยงาน   มากับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟารี 
 อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………… 
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9. ท่านรู้จักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
 บริษัททัวร์แนะน า                         คนรู้จักแนะน า                       Website ของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี    
 วารสารการท่องเที่ยว             สื่อ Social Media (LINE / Facebook / Tiktok / YouTube) 
 รายการโทรทัศน์แนะน า   อ่ืนๆ (ระบุ.........................................) 

10. ในการมาครั้งนี้ ท่านได้เที่ยวชมหรือใช้บริการในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในจุดหรือบริเวณใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 จุด) 
 Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางวัน)                        Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน)        
 Night Predator Show (การแสดงนักล่ารัตติกาล)              Tiger Show (โชว์เสือ) 
 อาณาจักรเสือ (Tiger World)                การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ (Dancing Show) 
 Petting Zoo                   ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง  

 
ส่วนที่ 2: การประเมินความพึงพอใจต่อการมาเที่ยว หรือมาใช้บริการทีเ่ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน เพียงระดับเดียว 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 

ไม่ได้ใช้
บริการ 

ท่านพบปัญหา
อะไรบ้าง มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ด้านขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
1.1 ความหลากหลายของช่องทางการการซื้อหรือ

จองบัตรเข้าชม เช่น จุดจ าหน่าย การซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ 

       

1.2 การจัดโปรโมชั่นของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี        
1.3 ความสะดวกรวดเร็วและความเป็นเป็นระบบ

ของการให้บริการ 
       

1.4 ความชัดเจนของการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
บริการ 

       

1.5 ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลังอย่างยุติธรรม 

       

1.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาของการให้บริการ 
(ช่วงเวลาเปิด-ปิด 13.00 น. – 20.00 น.) 

       

1.7 การจัดจุดรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้มาใช้
บริการ 

       

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
2.1 ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่        
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่        
2.3 ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะ

ให้บริการ   
       

2.4 ความพร้อม/ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน        
2.5 ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

 
       

2.6 ความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือตอบข้อ        
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 

ไม่ได้ใช้
บริการ 

ท่านพบปัญหา
อะไรบ้าง มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ซักถาม และการช่วยแก้ปัญหา 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
3.1 สถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางมา        
3.2 ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของ

สถานที่ 
       

3.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไป 
เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ ห้องอาหาร ห้องจัด
กิจกรรม 

       

3.4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูพิ้การและผู้สูงอาย ุ        
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์        
3.6 ความชัดเจนของป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
       

3.7 เอกสารข้อมูลข่าวสารประกอบการเยี่ยมชม         
3.8 การให้บริการรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซาฟาร ี        
3.9  ระบบการจราจรภายในไนท์ซาฟารี        
3.10 ระบบแสงสว่างถนน ทางเดินภายในอาคาร 

และภายนอกอาคาร 
       

3.11  ความสะอาดของสถานที่โดยรวม        
3.12  ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม        
3.13 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การสแกนเข้า-
ออกพ้ืนที่ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนที่ การ
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และการเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น 

       

4. ด้านบริการ/กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
4.1 กิจกรรม/การแสดงโชว์ต่างๆ 

(เลือกเฉพาะที่ท่านได้เข้าชม) 
       

o นั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย (Day Safari)        
o นั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night Safari)        
o การแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ (Dancing Show)        
o นักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predator 

Show) 
     

  

o โชวเ์สือ (Tiger Show)        
o อาณาจักรเสือ (Tiger World)        
o Petting Zoo         
o ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง        

4.2 ความหลากหลายของชนิดสัตว์ภายในเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารี 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 

ไม่ได้ใช้
บริการ 

ท่านพบปัญหา
อะไรบ้าง มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

4.3 ซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
4.4 ร้านขายของที่ระลึก        
4.5 บ้านพักนักท่องเที่ยว        
4.6 บ้านพักแคมป์กราวด์        

5. ภาพรวมความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
5.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ        
5.2 ท่านได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย        

 
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 
1. ประเด็นอะไรที่ท่านพึงพอใจหรือชอบมากที่สุดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

………………………………………….………………………………………… 

2. ประเด็นอะไรคือข้อที่ไม่พอใจหรือไม่ประทับใจที่สุดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 …………………………………….….…………………………………… 

3. ท่านต้องการให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการปรับปรุงบริการอะไรมากที่สุด 

 ……………………………………………………………………………..…… 

4. ท่านต้องการให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีบริการอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

……………………………………………………………………………..……… 

6. ความสนใจ/ความต้องการใช้บริการต่อใน
อนาคต/การบอกต่อกับผู้อ่ืน 

ระดับความสนใจ/ความต้องการ ไม่ทราบ 
/ไม่

แน่ใจ 
เหตุผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.1 ท่านสนใจอยากมาเที่ยวหรือใช้
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีอีกในครั้งต่อไป 

       

6.2 ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี ให้กับผู้อ่ืนเพ่ือมาเที่ยว 
หรือใช้บริการ  

       

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือให้ข้อมูล






