แบบสํารวจความพึงพอใจ
ผูเขาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm)
ระหวางวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว
***************************************************************************
แบงออกเปน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา
ชวงที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo
New Norm) อาทิ ดานบริการ ดานสถานที่ ดานสินคาและผลิตภัณฑ เปนตน
1. เจาหนาที่สวมใสหนากากอนามัย แตงกายสุภาพเรียบรอย
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ขอมูล ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน สามารถแกปญหาทีเกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม
3. มีแผนผังลําดับขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลาการใหบริการชัดเจน
4. ระบบขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกรวดเร็ว มีการคัดกรองกอนเขาชมสวนสัตว
5. บริการการเที่ยวชมสวนสัตว อาทิ บริการรถนําชมสวนสัตว บริการรถกอลฟ
6. สถานที่ หองน้ํา-หองสุขา ลานจอดรถ เพียงพอตอการใหบริการ และมีจุดบริการแอลกอฮอล
ทําความสะอาด
7. สวนแสดงสัตว มีความสะอาด มีจุดบริการแอลกอฮอล มีการเวนระยะหางสําหรับการเขาชมใน
สวนแสดง
8. สื่อประชาสัมพันธ อาทิ ปายแนะนําการเที่ยวชมสวนสัตว สัญลักษณตางๆในการเที่ยวชม สื่อ
ออนไลนเขาใจงายและชัดเจน
9. ความพึงพอใจของทานภาพรวมในการเที่ยวชมสวนสัตว Zoo New Norm (เที่ยวสวนสัตว
บรรทัดฐานใหม)
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ชวงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหและแสดงขอมูล กลุมตัวอยาง นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปด
เขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) (จํานวน 500 ตัวอยาง)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตามเพศ
1.เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
193
38.60
หญิง
307
61.40
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปด
เขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) จําแนกตามเพศ พบวา นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสํารวจความพึง
พอใจเปนเพศหญิง มีจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 61.40 และเปนเพศชาย มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ
38.60 โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตามอายุ
2.อายุ
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 20 ป
7
1.40
21 – 30 ป
25
5.00
31 – 40 ป
335
67.00
41 – 50 ป
128
25.60
51 ปขึ้นไป
5
1.00
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวน
สัตวเปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) จําแนกตามอายุ พบกวา นักทองเที่ยวเขามาใชบริการ
สวนสัตวเปดเขาเขียว ต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.40 อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 25
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 5.00 นั ก ท อ งเที่ ย วอายุ ร ะหว า ง 31-40 ป จํ า นวน 335 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 67
อายุ 41 – 50 ป จํ า นวน 128 คน คิ ดเป น ร อยละ 25.60 และอายุ 51ป ขึ้ น ไป จํ า นวน 5 คน คิ ด เป น
รอยละ 1.00
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตามอาชีพ
3.อาชีพ
จํานวน
รอยละ
รับราชการ
103
20.60
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9
1.80
พนักงานบริษัท
243
48.60
นักเรียน/นักศึกษา
10
2.00
รับจางทั่วไป
127
25.40
อื่นๆ โปรดระบุ แมบาน,เลี้ยงลูก,ขายเสื้อผาออนไลน
8
1.60
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตว
เปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) จําแนกตามอาชีพ พบกวา ผูเขามาเที่ยวชม ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 48.60 รองลงมาคือ รับจางทั่วไป จํานวน
127 คน คิดเปนรอยละ 25.40 เรียงลงมาตามลําดับ และอาชีพที่เขามาใชบริการนอยที่สุด จากการสํารวจ คือ
อาชีพ อื่นๆ (แมบาน,เลี้ยงลูก,ขายเสื้อผาออนไลน) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.60
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตามการเขามาใชบริการสวนสัตว
4.ทานเดินทางมาเที่ยวสวนสัตวกับใคร
จํานวน
รอยละ
ครอบครัว
493
98.60
เพื่อน
6
1.20
คนเดียว
0
0.00
อื่นๆ ระบุ แฟน
1
0.20
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตว
เปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) จําแนกตามการเดินทางเขามาใชบริการสวนสัตว พบ
กวา นักทองเที่ยวเขามาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว เดินทางมาครอบครัว มากที่สุด เปนจํานวน 493 คน คิด
เปนรอยละ 98.60 รองลงมาเดินทางมาเที่ยวกับ เพื่อน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.20 เรียงลงมาตามลําดับ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตาม การใชบริการเที่ยวชมภายในสวนสัตว
5.ทานเที่ยวชมสวนสัตวดวยวิธีการใด
จํานวน
รอยละ
รถบริการนําชม
191
38.20
รถกอลฟ
297
59.40
เดิน
12
2.40
รวม
500
จากตารางที่ 5 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปด
เขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) จําแนกตามการใชบริการเที่ยวชมภายในสวนสัตว พบวา
นักทองเที่ยวใชบริการ รถกอลฟ มากที่สุด เปนจํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมาคือ เที่ยวชมสวน
สัตวดวย รถบริการนําชม จํานวน 191 คิดเปนรอยละ 38.20 และเที่ยวชมสวนสัตวดวยการ เดิน จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 2.40
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล ตามภูมิลําเนา
6.ภูมิลําเนา
จํานวน
รอยละ
ชลบุรี
379
75.80
กรุงเทพมหานคร
102
20.40
อื่นๆ ระบุ ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี ตราด อุบลราชธานี
19
3.80
สุพรรณบุรี นครปฐม สุรินทร ขอนแกน ลพบุรี ฉะเชิงเทรา
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 6 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปด
เขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู ชลบุรี มากที่สุด
จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 75.80 รองลงมา มีภูมิลําเนาอยู กรุงเทพมหานคร จํานวน 102 คน คิดเปน
รอยละ 20.40 และ มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 19 คน คิดเปนรอยละ 3.80 เรียงตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล ขอมูลสื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
7.ทานไดรับ ขอมูลขาวสาร จากสวนสัตวเปดเขาเขียว จากสื่อใด
จํานวน
รอยละ
สื่อออนไลน(เว็บไซต-สวนสัตว)
478
95.60
สื่อสิ่งพิมพ(หนังสือพิมพ/แผนพับ)
2
0.40
โทรทัศน
14
2.80
ปายโฆษณา
3
0.60
อื่นๆ
3
0.60
รวม
500
100.0
จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวน
สัตวเปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสาร
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จากสวนสัตวฯ จาก สื่อออนไลน (เว็บไซต-สวนสัตว) จํานวน 478 คน คิดเปนรอยละ 95.60 รองลงมาคือ จาก
สื่อโทรทัศน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.80 เรียงลงมาตามลําดับ
ชวงที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว (ในบรรทัดฐานใหม
Zoo New Norm) แบงออกเปน 5 ระดับคะแนน ที่ใชดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
จํานวน คะแนน รอยละ
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
รวม
รวม
ลําดับ
ความพึงพอใจการบริการในดานตางๆ
ที่
1. เจาหนาที่สวมใสหนากากอนามัย แตงกายสุภาพ
เรียบรอย
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ขอมูล ตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม
3. มีแผนผังลําดับขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลา
การใหบริการชัดเจน
4. ระบบขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกรวดเร็ว มี
การคัดกรองกอนเขาชมสวนสัตว
5. บริการการเที่ยวชมสวนสัตว อาทิ บริการรถพวงนํา
ชมสวนสัตว บริการรถกอลฟ
6. สถานที่ หองน้ํา-หองสุขา ลานจอดรถ เพียงพอตอ
การใหบริการ และมีจุดบริการแอลกอฮอลทําความ
สะอาด
7. สวนแสดง มีความสะอาด มีจุดบริการแอลกอฮอล มี
การเวนระยะหางสําหรับการเขาชมในสวนแสดงสัตว
8. สื่อประชาสัมพันธ อาทิ ปายแนะนําการเที่ยวชมสวน
สัตว สัญลักษณตางๆในการเที่ยวชม สื่อออนไลน
เขาใจงายและชัดเจน
9. ความพึงพอใจของทานภาพรวมในการเที่ยวชมสวน
สัตว Zoo New Norm (เที่ยวสวนสัตวบรรทัดฐาน
ใหม)
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มีขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลาการ
ใหบริการที่ชัดเจน
ระบบขั้นตอนการใหบริการ มีการคัดกรอง
กอนเขาชม
บริการเที่ยวชม เชน รถนําชม รถกอลฟ เปน
ตน
สถานที่ใหบริการ หองสุขา ลานจอดรถ จุด
บริการความสะอาด
สวนแสดงสัตวทําความสะอาดและเวน
ระยะหางสําหรับเที่ยวชม
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆเขาใจงาย
และชัดเจน
ภาพรวมความพึงพอใจในการเที่ยวชมสวนสัตว
ในรูปแบบZoo new norm

ลําดับ
83.08

เจาหนาที่ใหคําแนะนําขอมูลชัดเจนและ
สามารถแกไขปญหาไดฯ
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สรุป : แบบสํารวจความพึงพอใจ ผูเขาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว (เที่ยวสวนสัตวบรรทัดฐานใหม Zoo New
Norm) ระหวางวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563
ตามประกาศองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องการยุติการใหบริการเขาเที่ยวชมสวนสัตวเปน
การชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 14 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 หรือ (โควิด -19) ตลอดระยะเวลาที่ส วนสัตวเ ปดเขาเขียว ปด
ใหบริการนั้น สวนสัตวไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันที่สาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการ และมาตรการตางๆ
สวนสัตวไดกําหนด อาทิ สวนสถานที่ใหบริการ สวนแสดงสัตวและสุขภาพสัตว สํานักงานอาคารสถานที่ รวมไป
ถึง ดานการคัดกรองในสวนของผูป ฏิบัติง าน เพื่อใหเ กิดความปลอดภัย เพื่อ เตรียมความพรอมในการเป ด
ใหบริการแก นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
กอนปดใหบริการ สวนสัตวเปดเขาเขียว เปดใหบริการนักทองเที่ยวโดยนํารถยนตสวนบุคคลเขามาเที่ยว
ชมภายในสวนสัตว นักทองเที่ยวไดใหอาหารสัตวและสัมผัสสัตวไดอยางใกลชิด บริการกิจกรรมตางๆของสัตว
อาทิ โชวความสามารถของสัตว ชางเลนน้ํา พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว นั่งแพชมเกาะลีเมอรแลนด
หลัง เปดใหบ ริก าร วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สวนสัตวเ ปดเขาเขียว เปดใหบริการ นักทองเที่ยว ใน
รูปแบบใหม (เที่ยวสวนสัตวบรรทัดฐานใหม Zoo New Norm ระหวางวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2563) โดยไม
เก็บคาบัตรผานประตู (ยกเวน คาธรรมเนียมจอดรถยนตเก็บในอัตราปกติ) การเปดใหบริการนั้นอยูในมาตรการ
และการเฝาระวังของสวนสัตว เพื่อปองกัน การระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 หรือ (โควิด-19)
เพื่อสรางความมั่นใจความปลอดภัยในการใหบ ริก าร อาทิ จําหนายบัตรออนไลน เ ขาชมสวนสัตวลวงหนา
จํากัดการเขาใชบริการสวนสัตว จํานวน 2,000 คน/วัน สวมใสหนากากอนามัยกอนเขาใชบริการสวนสัตวและ
ลางมือ ดวยเจลแอลกอฮอล มีก ารเวนระยะหางพื้นที่ทั้ง ในสวนแสดงและสวนบริการ การงดใหนํา รถยนต
สวนตัวเขามาวิง่ ภายในสนทางชมสัตว งดการใกลชิดและสัมผัสสัตว รวมไปถึงการเวนระยะหางระหวางการชม
สัตว บริการรถนําชม บริการรถกอลฟ มีการทําความสะอาดอยางตอเนื่องทั้งผิวสัมผัสและพื้นที่จุดสัมผัส เพื่อ
สรางความมั่นใจและความปลอดภัยสําหรับการเขามาใชบริการ
จากการสุมตัวอยางนักทองเที่ยว ที่เขามาใชบริการสวนสัตวเปดเขาเขียว (เที่ยวสวนสัตวบรรทัดฐาน
ใหม Zoo New Norm) ระหวางวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2563 ผลสํารวจดานความพึงพอใจในภาพรวม Zoo
New Norm (เที่ยวสวนสัตวบรรทัดฐานใหม) อยูที่รอยละ 84.16 ต่ํากวาแผน รอยละ 0.94 วิเคราะหได ดังนี้
ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ เพศหญิง ใหความสนใจมากกวา เพศชาย จํานวน 307 คน คิดเปนรอย
ละ 61.40 มีชวงอายุ 31-40 ป เขามาใชบริการมากที่สุดจํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 67 มีอาชีพ พนักงาน
บริษัท จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 48.60 สวนใหญเดินทางมาเที่ยวสวนสัตวกับ ครอบครัว จํานวน 493 คน
คิดเปนรอยละ 98.60 เที่ยวชมสวนสัตวดวยการใช รถกอลฟบริการ จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 59.40
จํานวนนักทองเที่ยวทั่วประเทศที่เ ขามาใชบริก ารสวนสัตวเปดเขาเขียว สวนใหญมีภูมิลําเนามาจาก ชลบุรี
จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 75.80 และไดรับขอมูล ขาวสาร จากสวนสัตว จากสื่อออนไลน (เว็บไซต-สวน
สัตว) จํานวน 478 คน คิดเปนรอยละ 95.60
1.เจาหนาที่สวมใสหนากากอนามัย แตงกายสุภาพเรียบรอย มีความพึงพอใจ รอยละ 83.08 ต่ํากวาแผน
ที่วางไว (-1.92) เนื่องจากสวนสัตวมีบริการในรูปแบบใหมๆ ทําใหเจาหนาที่ตองมีการปรับตัว ในการใหขอมูล
และการใหบริการแกนักทองเที่ยว
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2.เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ขอมูล ตอบขอซัก ถามไดอยางชัดเจน สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม มีความพึงพอใจ รอยละ 83 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-2) สวนสัตวมีการปรับเปลี่ยนการใหบริการสวน
สัตวในรูปการเที่ยวสวนสัตวในบรรทัดฐานใหม ขอมูลหรือการใหบริการของเจาหนาที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อน
เพราะมีการปรับเปลี่ยนในชวงการใหบริการ อาทิ การงดนํารถยนตสวนตัวเขามาวิ่งชมในสวนสัตว การงดหรือ
สัมผัสสัตว การจํากัดการเขาใชบริการภายในสวนสัตวและในสวนแสดงสัตว เสนทางในการเที่ยวชมสัตวในสวน
สัตว เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวมากที่สุด
3.มีแผนผังลําดับขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลาการใหบริการชัดเจน มีความพึงพอใจ รอยละ
84.04 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-0.96) ดวยขั้นตอนและการใหบริการสวนสัตวในรูปแบบใหม มีรายละเอียดในการ
ใหบริการนักทองเที่ยวมากขึ้น และใชเวลาในการดําเนินงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากตองมีการตรวจคัดกรองผูเขา
มาใชบริการใหเปนไปตามขั้นตอนและมาตรการที่สวนสัตวกําหนด ผานPlatform ไทยชนะ ทั้งการCheck In
เขาสวนสัตวและการ Check Out ออกนอกสวนสัตว แตละขั้นตอนตองใชเวลาทําใหการบริการเกิดความลาชา
ไมทันตอความตองการของนักทองเที่ยว
4.ระบบขึ้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกรวดเร็ว มีการคัดกรองกอนเขาชมสวนสัตว มี ความ พึง
พอใจ รอยละ 84.04 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-0.96) เนื่องมาจากสวนสัตวตองมีการคัดกรองนักทองเที่ยวที่เขามาใช
บริการและมีการเพิ่มขั้นตอนของการสแกน QR code ไทยชนะ ทั้งกอนเขาสวนสัตวเพื่อทําการ Check-in และ
Check-out กอนที่จะออกจากสวนสัตว จึงอาจทําใหเกิดความลาชาและใชเวลาเพิ่มขึ้นกวาเดิม
5.บริการการเที่ยวชมสวนสัตว อาทิ บริก ารรถพวงนําชมสวนสัตว บริการรถกอลฟ มีความพึงพอใจ
รอยละ 84.24 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-0.76) เนื่องจากเปนชวงที่ส วนสัตวเ ปดใหบริก ารในเขาชม โดยไมเ สีย
คาบริการ ระหวางวันที่15-30 มิถุนายน 2563 และเปดใหบริการนักทองเที่ยว 2,000 คน/วัน เพื่อลดความ
แออัดของผูเขาใชบริการ สวนสัตวไดปรับเปลี่ยนการใหบริการในรูปแบบใหม โดยทางสวนสัตวไมอนุญาตให
ทองเที่ยวขับรถสวนตัวเขามาเที่ยวชมในสวนสัตว จึงทําใหมีนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในสวนสัตวเต็มจํานวนทุก
วัน ทําใหการบริการทั้งรถนําชมและรถกอลฟ ไมเพียงตอความตองการเขาใชบริการ นอกจากนี้ยังตองรักษา
มาตรการปองกันและเวนระยะหาง โดยมีการทําความสะอาดเพื่อใหเปนไปตามมาตรการหลังนักทองเที่ยวใช
บริการแลว
6.สถานที่ หองน้ํา-หองสุขา ลานจอดรถ เพียงพอตอการใหบริการ และมีจุดบริการแอลกอฮอลทําความ
สะอาด มีความพึงพอใจรอยละ 84.00 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-1) ในการใหบริการนักทองเที่ยว สวนสัตวยังคง
มาตรการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา -2019 หรือโควิด-19 มีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส มี
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือ แตเนื่องจากการใหบริการในรูปแบบใหมการใชบริการหองสุขา หรือลานจอดรถ
อาจไมตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว
7.สวนแสดง มีความสะอาด มีจุดบริการแอลกอฮอล มีการเวนระยะหางสําหรับการเขาชมในสวนแสดง
สัตว มีความพึง พอใจรอยละ 84.04 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-0.6) รูปแบบใหมของสวนสัตวในการใหบ ริก าร
นักทองเที่ยว ยังอยูในมาตรการปองกัน โดยสวนสัตวยังมีการเวนระยะหางสําหรับเขาชมสวนแสดงสัตว การหาม
ใหอาหารและสัมผัสสัตว เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค แตในทุกสวนแสดงสัตวมีการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณเพื่อความสะดวกในการเขาใชบริการ อาทิ จุดบริการลางมือดวยเจลแอลกอฮอลหรือน้ํายาฆา
เชื้อ มีสัญลักษณเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร
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8.สื่อประชาสัมพันธ อาทิ ปายแนะนําการเที่ยวชมสวนสัตว สัญลักษณตางๆในการเที่ยวชม สื่อออนไลน
เขาใจงายและชัดเจน มีความพึงพอใจรอยละ 84 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-1) เนื่องจาก สวนสัตวปรับรูปแบบการ
ใหบริการในรูปแบบใหมและยังเปดใหบริการเขาฟรี ในชวงระหวางวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 ทําใหการสื่อ
ประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวไมครอบคลุมทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนในการเขามาใช
บริการภายในสวนสัตว ซึ่งอาจทําใหนักทองเที่ยวยังไมคุนเคยกับการปรับรูปแบบการเที่ยวชม เชน การเที่ยว
สวนสัตวตองมีการจองลวงหนาทางเว็บไซต ทําใหนักทองเที่ยวเกิดการความไมเขาใจในการจองบัตรเที่ยวชม
ลวงหนาในเว็บไซต เปนตน
9. ความพึง พอใจของทานภาพรวมในการเที่ ยวชมสวนสัตว Zoo New Norm (เที่ย วสวนสัต ว
บรรทัดฐานใหม) มีความพึงพอใจรอยละ 84.16 ต่ํากวาแผนที่วางไว (-0.84) เนื่องจาก การปรับเปลี่ ยนการ
ใหบริการการเที่ยวชมสวนสัตวในรูปแบบการเที่ยวชมสวนสัตวบรรทัดฐานใหม ซึ่งอาจทําใหนักทองเที่ยวที่เขามา
ใชบ ริก ารยังไมเ ขาใจและเกิดความสับ สนกับ การปรับเปลี่ยนการเที่ยวชมและการใหบริการของสวนสัตวใน
รูป แบบใหม ทั้ ง ดา น การตอบขอ ซัก ถามระหวา งเจาหนา ที่ และผู เ ขา ใช บ ริก าร ขั้น ตอนในการเที่ ยวชมที่
รายละเอียดและเวลาที่จํากัด การแสดงสัตวที่จํากัดการเขาชมแตละสวนแสดง การหามนํารถยนตเขามาวิ่งชม
สัต ว ภ ายในสวนสั ต ว การลดจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วเพื่อ ลดความแออั ด การสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ ยั ง ไม เ ข า
นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ และขอจํากัดในการรักษามาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค ซึ่งตองใช
Platform ตามที่ราชการกําหนด ไดแก Platform ไทยชนะ เปนตน
ขอเสนอแนะผูตอบแบบสํารวจ
-ควรมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําในสวนบริการตางๆ ภายในสวนสัตว มีบริการรถพวงตลอดเสนทางชม
เพราะบางสวนเขาชมเดินไกลเกินไป
-เจาหนาที่ใหบริการดีมากคะ ขอชื่นชม
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