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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอการเลือกใช
มัคคุเทศก ซึ่งมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวาง 2 ตัว
แปรที่เปนอิสระตอกันดวยคา Independent – Samples T Test และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
มากกวา 2 ตัวดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธี Scheffe ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 52.8 สถานภาพโสด รอยละ 72.3 มีอายุระหวาง 2030 ป รอยละ 33.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 52.8 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 53.0 และรายไดตอ
เดือนนอยกวา 15,000 บาท รอยละ 47.5 ตามลําดับ ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คือ ตองการใชบริการมัคคุเทศกเพื่อตอบสนองความตองการดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยว รองลงมาคือ การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
และการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม ตามลําดับ กลาวคือ ดานการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐาน พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดการใหบริการดานอาหาร ดาน
การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยว พบวา ตองการใช
บริการบริษัทจัดนําเที่ยวที่มีมาตรฐาน ดานการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม พบวา
ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยวเพื่อใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีที่ขอมูลในระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ดาน
การตอบสนองความตองการตอ เกีย รติย ศและชื่ อเสี ยง พบว า ตองการไดรั บการดู แลในขณะรั บบริ การ ดานการ
ตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพื่อหาประสบการณจริงจากการเรียนรู โดย
การทองเที่ยวไปตามสถานที่ตาง ๆ ตามความตองการของนักทองเที่ยว ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ในดานการ
ตอบสนองทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน สถานภาพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการ
ตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต แตกตางกัน อายุตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก
ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียงและดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต
แตกตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการ
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นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
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ขั้นพื้นฐาน ดานการตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยว
ดา นการตอบสนองความตอ งการเกี่ ย วกั บ การยอมรับ ของคนในสั ง คม และดา นการตอบสนองความต องการต อ
ความสําเร็จใน แตกตางกัน อาชีพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความ
ตองการตอความสําเร็จในชีวิต แตกตางกัน รายไดตอเดือนตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดาน
การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน และดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความตองการ / การเลือกใช / มัคคุเทศก
Abstract
This study aims to study about the demand for guide tourism, case study on people living
in Bangkok and to compare the demand of the people in Bangkok to choose guides with 400 sample
people. The data was collected by questionnaire and then, conducted statistical analysis as
Percentage, mean, standard deviation and comparison of two variables by Independent – Samples T
Test and comparison of more than two variables by Oneway ANOVA Incliding couple comparing by
Scheffe method. The research result indicated that most of female 52.8% with single 72.3% and age
at 22-30 years old 33.3% including graduated about 52.8%, being students 53.0% and less than 15,000
income per month 47.5% respectively desire to be serviced by guide tour. Generally, their demand
is at high level. In case of that, they mentioned that guide tour services could responded their
properties and life security during traveling followed by basic need responsible and social recognition
In terms of basic need responsible, it indicated that guide tour services could provided adequate
food services. for security and safety during traveling time, most people decided to purchase guide
tour from high standard company. For social recognition, most people demand for pervasive
information in specific attractions. for popular and famous responsible, they mostly concerned about
services. Lastly, for life achievement it indicated that most of them purchased guide tour for gaining
new experiences in any attraction places.
Hypothesis test results found that:
1. The different sex had not much different responsible in 5 dimension as 0.05 significance.
2. The different status of people living in Bangkok had differently life achievement as 0.05
significance.
3. The different age also contributed the differences of guide services responding to their
fame and pride in their life achievement as 0.05 significance.
4. The educational level also reflected that the differences of demand on guide tourist
responsibility to protect their properties during traveling time and responding to social recognition
and life achievement differently as 0.05 significance.
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5. The occupations illustrated that the differences of occupations contributors the
differences of life achievement and demand as well, pointed 0.05 significance.
6. The monthly income demonstrated their differences of service demand to serve their
fame and pride differently pointed as 0.05 significance.
Keywords: The demand / Choosing / Guide
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและมีบทบาทมากขึ้นเมื่อประเทศไทยเขา
สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) จึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันซึ่งมีหลายธุรกิจที่จะตองเตรียมการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและหนึ่งในธุรกิจที่เปดเสรีน้ันคือ ธุรกิจทองเที่ยวและบริการ ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมการแขงขันที่มี
ความเขมขนเพิ่มมากขึ้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2559) เทคโนโลยีการสื่อสารถูกนํามาใชเพื่อประสาน
งานกับเพื่อนรวมงานและนักทองเที่ยวไดอยางถูกตองและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถูกนํามาใชเพื่อประสานงานกับ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสถานที่นําเที่ยวนั้น ๆ สามารถอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและความสนุกสนานเพลิดเพลิน
แกนักทองเที่ยวได ปจจุบันเทคโนโลยีเปนหนึ่งปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไปขางหนา
ดังนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทในอนาคตอยางมาก ในการยกระดับประสบการณดานการทองเที่ยวของ
นักเดินทาง เนื่องดวยเทคโนโลยีบริการบอกตําแหนงสถานที่ (Location-based services) เพื่อการนําทางถูกนํามาใช
เพื่อคนหาพิกัดที่อยูของแหลงทองเที่ยวไดอยางถูกตอง จึงทําใหเกิดสถานการณทางการทองเที่ยวที่มีเทคโนโลยีเขามา
ใช (สยมล วิทยาธนรัตนา, 2560)
จะเห็นไดวาความสําคัญของเทคโนโลยีนั้นเขามามีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตามการใช
เทคโนโลยีอาจจะทําใหผูใชไมไดรับขอมูลที่ถูกตองและแทจริง เนื่องจากมีที่มาจากหลากหลายแหลงขอมูล ซึ่งผูใชตอง
พิจารณาและไตรตรองใหดี อีกทั้งผูใชยังไมไดรับการบริการและความสะดวกสบายทางการทองเที่ยว นั่นหมายความวา
นัก ท องเที่ย วยัง ไมไ ด รับ การบริก ารจากการท อ งเที่ ยวอย างสมบู ร ณแ บบตามองคป ระกอบทางการท อ งเที่ ยว ซึ่ ง
องคประกอบทางการทองเที่ยวประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) คือ องคประกอบของ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่เปนปจจัยหลักตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของนักทองเที่ยว 2) การเขาถึงสถานที่
ทองเที่ยว (Accessibility) คือ การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว ทําให
นักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆได 3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) คือ การบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จัดไวบริการภายในแหลงทองเที่ยว 4) การจัดรูปแบบการใหบริการเปนชุด (Available Package) คือ
การบริการเปนชุด โดยในแพ็คเกจหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยการบริการหลายอยาง เชน ที่พักการขนสง อาหาร เปนตน
5) กิจ กรรมทางการท องเที่ ยว (Activities) คื อ สถานที่ท องเที่ย วมี กิจ กรรม การท องเที่ ยวหลากหลายที่ สามารถ
ตอบสนองความตองการของนั กทองเที่ ยวไดแ ละ 6) การบริการที่นักทอ งเที่ยวควรได รับ (Ancillary Service) ซึ่ ง
ประเด็นสุดทายนี้เปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากผูใหบริการ ไมวาจะเปนการใหบริการของ
พนักงานโรงแรม พนัก งานรานอาหาร พนักงานสายการบิ น ตลอดจนพนักงานให บริก ารด านการท องเที่ยว เช น
มัคคุเทศก เปน ตน (ศิ ริเพ็ญ ดาบเพชร, 2560) ดังนั้น หากพนักงานใหบริก ารจะให บริการนักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว จําเปนตองเขาใจผูรับบริการหรือนักทองเที่ยว เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการ
เลือกใชบริการดานการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวไดเอง โดยเฉพาะมัคคุเทศกที่ตองทบทวนและพิจารณาถึง
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ความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหมากขึ้น มัคคุเทศกจึงจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ โดย
สามารถพิจารณาถึงความตองการของมนุษย 5 ขั้น ไดแก 1) ความตองการที่จะไดรับการตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานของนักทองเที่ยว 2) การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยว 3) การตอบสนองเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม 4) การตอบสนองตอเกียรติยศและชื่อเสียง และ 5)
การตอบสนองตอความสําเร็จในชีวิต เปนตน
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตออาชีพมัคคุเทศกเปนอยางยิ่ง เพื่อชวยใหสามารถ
นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพมัคคุเทศกใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี
ในการนําเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอการเลือกใชมัคคุเทศก
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัย สวนบุคคลของประชาชนในพื้ นที่ก รุงเทพมหานครตา งกัน มีความต องการตอ การเลือกใชบ ริการ
มัคคุเทศกที่แตกตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่นํามาศึกษาในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 9,006,495 คน
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) จึงไดคํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Ya mane (ธานินทร
ศิลปจารุ, 2557) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 และไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความตองการตอการเลือกใช
บริการมัคคุเทศกของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต อ งการต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารมั ค คุ เ ทศก ข องประชาชนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดประเด็น ดังนี้
1) การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
2) การตอบสนองความต องการดา นความปลอดภัย ในชีวิ ตและทรัพ ยสิน ระหว างการเดิ นทาง
ทองเที่ยว
3) การตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม
4) การตอบสนองความตองการตอเกียรติยศและชื่อเสียง
5) การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต
ภาคบรรยาย
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ

การวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามไดผานการทดลองใช (Try Out) มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.87 จากนั้นนําไปสุม
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชวงวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และ
วันหยุด (เสาร-อาทิตย และหยุดนักขัต ฤกษ) เปนเวลา 1 เดือน วิเคราะห ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบหาคารอยละ (Percentage) และวิเคราะหความตองการตอการเลือกใชบริการ
มัคคุเทศก โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใหทราบความตองการตอการเลือกใชบริการ
มัคคุเทศก และใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ คา Independent – Sample T Test สําหรับการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวาง 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe
สรุปผลการวิจัย
1. ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 52.8 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 72.3 มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 33.3 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 52.8 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 53.0 และรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท คิด
เปนรอยละ 47.5 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบวา
2.1 ดานการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดการใหบริการดานอาหาร อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกดานที่พัก อยูในระดับมาก และตองการใหมัคคุเทศกดูแลในกรณี
เจ็บปวยระหวางการเดินทางทองเที่ยว อยูในระดับมาก ตามลําดับ
2.2 ด า นการตอบสนองความต อ งการด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ระหว า งการเดิ น ทาง
ทองเที่ยว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายข อ พบวา ตองการใชบริการบริ ษัทจัดนําเที่ยวที่ มี
มาตรฐาน อยูใ นระดับ มาก รองลงมาคือ ต องการใหมั คคุ เทศกส ามารถนําเที่ยวได ตรงตามแผนการเดิน ทางที่ไ ด
มาตรฐาน ตองการใหมัคคุเทศกสามารถดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทั้งชีวิตและทรัพยสิน อยูในระดับมาก
และต องการให มัค คุเ ทศก พิจ ารณาและเลื อกใช ยานพาหนะที่ มี มาตรฐานในการเดิน ทางที่เ หมาะสม ตอ งการให
มัคคุเทศกสามารถแนะนําขอมูลการเตือนภัยใหแกนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา อยูในระดับมาก ตามลําดับ
2.3 ดานการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยวเพื่อใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีที่ขอมูลใน
ระบบสารสนเทศไมเพียงพอ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยวเพื่อใหไดเปดมุมมองตาง
ๆ เกิ ด ประสบการณ ต รงจากการได รั บ บริ ก ารจากมั ค คุ เ ทศก ต อ งการใช มั ค คุ เ ทศก ที่ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาแทน
นักทองเที่ยวได ตองการใชมัคคุเทศกเพื่อเพิ่มสีสันในการเดินทางตอการเชื่อมปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของนักทองเที่ยว
อยูในระดับมาก และตองการความรูเพื่อสามารถถายทอดสูบุคคลอื่นไดอยางมั่นใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ
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2.4 ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ตองการไดรับการดูแลในขณะรับบริการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการไดรับการปฏิบัติงาน
และดูแลจากมัคคุเทศกอยางใกลชิด อยูในระดับมาก และตองการไดรับการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง อยูในระดับมาก
ตามลําดับ
2.5 ดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพื่อหาประสบการณจริงจากการเรียนรู โดยการทองเที่ยวไปตามสถานที่ตาง ๆ
ตามความตองการของนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการใชมัคคุเทศกในการปฏิบัติงานตามแบบที่
นักทองเที่ยวตองการ อยูในระดับมาก และตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยวเพื่อสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก
ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานและคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการตอการ
เลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา
3.1 เพศตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ความตองการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 สถานภาพต า งกั น มี ค วามต อ งการเลื อ กใช บ ริ ก ารมั ค คุ เ ทศก ด า นการตอบสนองความต อ งการ
ความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีสถานภาพโสด มีความตองการ
ตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิตมากกวากลุมที่มีสถานภาพ หยา
รางหรือแยกทางกัน สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตาง
3.3 อายุตางกัน มีความตองการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองแกเกียรติยศและชื่อเสียง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีอายุ 31–40 ป มีความตองการตอการเลือกใช
บริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียงมากกวากลุมที่มีอายุ 20–30 ป และอายุ
ตางกัน มีความตองการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แตไมสามารถพบความแตกตางเปนรายคูไดสวนดานอื่น ๆ ไมแตกตาง
3.4 ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการขั้นพื้นฐาน และดานความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของตน
ในสั งคม แตกตา งกั น อย างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แต ไม สามารถพบความแตกต างเป นรายคู ได ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีความตองการตอ
การเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวมากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการเลือกใช
บริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กลาวคือ กลุมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดาน
การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิตมากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา สวนดานการ
ตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียง ไมแตกตางกัน
3.5 อาชีพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการตอ
ความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสามารถพบความแตกตางเปนรายคูได สวน
ดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
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3.6 รายไดตอเดือนตางกัน มีความตองการขั้นพื้นฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาวคือ กลุมที่มีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และ มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป มีความตองการตอการ
เลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานมากกวา 15,000 – 25,000 บาท และรายไดตอ
เดือนตางกัน มีความตองการตอบสนองแกเกียรติยศและชื่อเสียงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาวคือ กลุมที่มีรายไดตอเดือน มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการ
ตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียงมากกวา 15,000 - 25,000 บาท สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คณะผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการใหบริการดานอาหาร ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกดานที่พักและตองการใหมัคคุเทศกดูแล
ในกรณีเจ็บปวยระหวางการเดินทางทองเที่ยว กลาวคือ โดยธรรมชาติของมนุษย มนุษยมีความตองการเกี่ยวกับ
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิต เชน ตองการอากาศที่บริสุทธิ์ อาหารที่รับประทานเขาไปแลวมีความปลอดภัย
ทั้งตอรางกายและความรูสึก หรือการไดรับการพักผอนที่ดีเหมาะสม เปนตน ซึ่งตลอดการเดินทางทองเที่ยวในแตละ
ครั้งนักทองเที่ยวยอมไดรับการบริการตามความตองการขั้นพื้นฐานในระดับที่เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น มัคคุเทศกควร
ดูแล เอาใจใส อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูเขาพัก ทําหนาที่เสมือนพนักงานโรงแรมในการชวยเหลือดาน
สัมภาระ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในหอง เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถใชงานไดอยางสะดวกและเปนที่พึงพอใจ รวมถึงมัคคุเทศกตองเปนผูที่มีความรูและทักษะดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ความรูเกี่ยวกับสรรพคุณของยาสามัญประจําบาน ที่จะสามารถใหการบริการขั้นพื้นฐานได เปนตน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พิศมัย จัตุรัตน, 2546) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช
บริการธุรกิจนําเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานสถานที่พักนักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 4.00 โดยพอใจระดับสูงที่สถานที่พักมี
ความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความสะอาดดานอาหาร นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจใน
การใชบริการในระดับสูง ที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.81 โดยพอใจระดับสูงที่รสชาติอาหาร (อรอย) มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ และปริมาณอาหาร เหมาะสมเพียงพอ
2. การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเที่ยว พบวา
ตองการใชบริการบริษัทจัดนําเที่ยวที่มีมาตรฐาน ตองการใหมัคคุเทศกสามารถนําเที่ยวไดตรงตามแผนการเดินทางที่ได
มาตรฐานและตองการใหมั คคุเทศกส ามารถดู แลความปลอดภัยของนั กทอ งเที่ ยวทั้ งชีวิต และทรัพ ยสิน กล าวคื อ
หากนักทองเที่ยวไมไดรับการตอบสนองในดานความปลอดภัย จะทําใหนักทองเที่ยวรูสึกหวาดกลัว ตื่นตระหนก หรือ
รูสึกไมม่ันคงตอการเดินทางทองเที่ยวได ดังนั้น มัคคุเทศกจะตองดูแลสิทธิประโยชนของนักทองเที่ยว ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2556 โดยตองเลือกใชยานพาหนะที่ใชในการนําเที่ยวที่มี
ลั ก ษณะและอุ ป กรณ ที่ ไ ด รั บ มาตรฐานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด มั ค คุ เ ทศก จ ะต อ งมี ส ว นช ว ยสั ง เกตสภาพรถหรื อ
ยานพาหนะทุก ๆ ครั้งในการเดินทาง ตลอดจนตรวจสอบความพรอมในการใชงานของอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ทั้งภายในยานพาหนะและในสถานที่ตาง ๆ ที่ไดเดินทางเขาไปใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(พิศมัย จัตุรัตน, 2546) การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเที่ยวของนัก
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ทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานมัคคุเทศกนักทองเที่ยว มีความพึงพอใจในการใช
บริการในระดับสูงที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 โดยพอใจระดับสูงที่มัคคุเทศกมีความรูความสามารถ ในการ
นําเที่ยว มีมารยาทในการพูดจาและบริการเอาใจใสดูแลนักทองเที่ยว ดานพนักงานตอนรับในสํานักงาน นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.90 โดยพอใจระดับสูงที่พนักงานตอนรับ
ในสํานักงานมีอัธยาศัยดี กระตือรือรนในการตอนรับ มีมารยาทในการพูดจาสุภาพออนนอมและใหบริการสะดวก
รวดเร็วถูกตอง ในประเด็น ดานพนักงานขับรถ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงที่ระดับ
คาคะแนนเฉลี่ย รวมเทากับ 3.94 โดยพอใจระดับสูงที่พนักงานขับรถแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีมารยาทใน
การพูดจา สุภาพออนนอม และมีมารยาทในการขับรถ ระมัดระวัง ไมประมาท ดานยานพาหนะ นักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.89 โดยพอใจระดับสูงที่ยานพาหนะมีที่นั่ง
สะดวกสบาย มีสภาพของเครื่องยนตดี และมีหองสุขภัณฑถูกสุขลักษณะ และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
(สุภัคร คําพะแย, 2551) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเที่ยวตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับที่สําคัญมากที่สุด
ไดแก ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานราคา สวนดานที่ใหความสําคัญ
ในระดับความสําคัญมาก ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกายภาพ ตามลําดับ
3. การตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม พบวา ตองการใชมัคคุเทศกในการนํา
เที่ยวเพื่อใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีที่ขอมูลในระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยว
เพื่อใหไดเปดมุมมองตาง ๆ เกิดประสบการณตรงจากการไดรับบริการจากมัคคุเทศกและตองการใชมัคคุเทศกที่
สามารถแกไขปญหาแทนนักท องเที่ ยวได กลาวคื อ มนุษย ทุกคนตองการการยอมรั บจากบุค คลในสังคมรอบขา ง
ตองการมีเพื่อน มีครอบครัว มีคนรัก ตองการใหผูอื่นเห็นคุณคาในตนเองทั้งดานความรูและความสามารถ มนุษยจึง
พยายามเพิ่มคุณคาในตัวเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ และการเดินทางทองเที่ยวเปนหนึ่งเหตุผลที่สําคัญที่จะสามารถทํา
ใหมนุษยมีมุมมองที่เปดกวางมากขึ้น ดังนั้น มัคคุเทศกท่ีมีหนาที่ในการเปนผูใหความรูดานการทองเที่ยวรวมถึงเรื่องที่
สําคัญและเปนประโยชนตอการเดินทางทองเที่ยว จึงควรศึกษาและเรียนรูพฤติกรรมของนักทองเที่ยว จําแนกประเภท
ของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกันได เพื่อจะไดปรับการใหบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแต
ละกลุม มัคคุเทศกควรฝกทักษะและประสบการณในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งกอนและในระหวางการบริการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ มัคคุเทศกที่ดีตองมีเทคนิคหรือวิธีการสรางบรรยากาศ ความเปนกันเองใหกับนักทองเที่ยว
เพื่อใหนักทองเที่ยวรูสึกเปนกันเอง โดยมัคคุเทศกสามารถจัดกิจกรรมในชวงเวลาที่เหมาะสมใหนักทองเที่ยว เพื่อทําให
นักทองเที่ยวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน สรางการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจใน
ตัวเองเพิ่มมากขึ้นและจะมีผลตอการเขาสังคมในอนาคตดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ธรรญชนก เพชรานนท,
2559) งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่การคาชายแดน จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ผ ลั ก ดั น 17 ป ร ะ เ ด็ น ไ ด ผ ล อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ป จ จั ย ผ ลั ก ดั น
4 องคประกอบ ไดแก การพักผอนหยอนใจ การหลีกหนีความวุนวายจากภาระงานประจําหรือสภาวะแวดลอมเดิม การ
สํารวจความแปลกใหม การเรียนรูการแสวงหาความตื่นเตนเราใจ การยกระดับความสัมพันธในครอบครัว การเขาสังคม
และความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการในการยอมรับของสังคม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุภาพร สุกสี
เหลือง และคณะ, 2552) งานวิจัยเรื่ อง แนวทางการพัฒ นามัคคุเ ทศกเพื่อรองรับอุต สาหกรรมการทองเที่ยวของ
บุคลากรภาครัฐ ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความคิดเห็นวาการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศกอยูในระดับควรพัฒนามาก สวน
ภาคบรรยาย
67

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

บุคลากรภาครัฐมีความเห็นวาควรพัฒนาภาษาของมัคคุเทศกและบุคลากรในสวนอื่นๆ ควรเพิ่มประสบการณในการ
ทํ า งานให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และส ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยเฉพาะเรื่ อ งการเอารั ด เอาเปรี ย บนั ก ท อ งเที่ ย ว
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามัคคุเทศกควรเนนนโยบาย “4ด”ประกอบดวย 1) ดานทักษะ ควรมีทักษะการสื่อสารที่
ดีโดยสามารถสื่อสารไดหลายภาษา สามารถพูดภาษาทองถิ่นได การดูแลคณะทัวรจะตองใหความเอาใจใสนักทองเที่ยว
ชาวไทยโดยไมใหแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศสามารถสรางความสนุกสนานใหเกิดแกหมูคณะสามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนาและสามารถเขาใจความแตกตางของนักทองเที่ยวแตละชนชาติ 2) ดานความรูมัคคุเทศก ควร
เปนผูที่จบสาขามัคคุเทศกโดยตรง มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแตสถานที่มีความรูรอบตัวและควรพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยจะตองสามารถใหขอมูลที่งายแกการ
เขาใจแกนักทองเที่ยว และควรมีความรูดานปฐมพยาบาลเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน 3) ดานทัศนคติ ควรมองโลกในแงดี
ยิ้ ม แ ย ม แ จ ม ใ ส มี ใ จ รั ก ง า น บ ริ ก า ร ห ว ง แ ห น ส ม บั ติ ข อ งช า ติ ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ ซื่ อ สั ต ย ใ น วิ ช า ชี พ
4) ดานบุคลิกภาพ จะตองจริงใจตอบริษัทธุรกิจนําเที่ยวและนักทองเที่ยว รักษาความสะอาดมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุก
ๆ คน มีความนารักแบบไทย ๆ โดยนอบนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ สุภาพ เรียบรอย และแตงกายอยางสุภาพ
4. การตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและชื่อเสียง พบวา ตองการไดรับการดูแลในขณะรับบริการ
ตองการไดรับการปฏิบัติงานและดูแลจากมัคคุเทศกอยางใกลชิดและตองการไดรับการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง
กลาวคือ มนุษยมีความตองการความกาวหนาและตองการความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง ตองการการยกยอง
ชมเชย ตองการมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความรูความสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดทั้งในหนาที่การงาน ครอบครัว
หรือดานอื่น ๆ มนุษยจึงตองการใหบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการสามารถเขาใจถึงความตองการโดยไมตองรองขอและตอง
ตระหนักถึงบุคคลตาง ๆ เหลานั้นวาเปนบุคคลสําคัญตลอดชวงเวลาในการใหบริการ เพื่อจะสรางความมั่นใจใหกับ
บุคคลกลุมนั้นเพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้น มัคคุเทศกตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง เกียรติยศและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มัคคุเทศก ตองไมบรรยายอธิบายหรือบอกกลาวเรื่องราวที่ไมถูกตอง
แกนักทองเที่ยวอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงแกประเทศชาติ ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมที่เลือกใชบริการมัคคุเทศก
หากเปนผูบริหารหรือเปนบุคคลที่มีเกียรติยศชื่อเสียง ถามีการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ เพื่อเปนการ
พั ก ผ อ นจากการทํ า งานหนั ก และต อ งการเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ใ หม ๆ มี ค วามรอบรู แ ละได
ประสบการณมากกวาผูอื่นเพื่อเสริมสรางความภูมิฐานและสรางเกียรติยศใหกับตนเองมากขึ้น หากการใหบริการ
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวกลุมนี้จนเกิดความประทับใจ จะทําใหกลุมนักทองเที่ยวกลุมนี้ชื่นชอบและ
เกิดความไววางใจในตัวมัคคุเทศก สงผลใหเกิดการบอกตอผูอื่นและกลับมาใชบริการอีกในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (สุดหทัย กองมณีรัตน, 2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทัวรประเทศเกาหลีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทัวรประเทศเกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เลือกซื้อราคาแพ็คเกจทัวรราคามากกวา 30,001 บาทขึ้นไป มี 2 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยดานความหรูหราของอาหาร
และโรงแรมที่พัก 2) ปจจัยดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกตางออกไปจากกลุมนักทองเที่ยว
ที่เลือกซื้อทัวรเกาหลีที่ราคาระหวาง 20,001-30,000 บาท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พิศมัย จัตุรัตน, 2556)
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานมัคคุเทศกนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูง ที่ระดับคา
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 โดยพอใจระดับสูง ที่มัคคุเทศกมีความรูความสามารถในการนําเที่ยว มีมารยาทในการ
พูดจาและบริการเอาใจใสดูแลนักทองเที่ยว
ภาคบรรยาย
68

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

5. การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพื่อหาประสบการณจริง
จากการเรียนรู โดยการทองเที่ยวไปตามสถานที่ตาง ๆ ตามความตองการของนักทองเที่ยว ตองการใชมัคคุเทศกในการ
ปฏิบัติงานตามแบบที่นักทองเที่ยวตองการและตองการใชมัคคุเทศกในการนําเที่ยวเพื่อสรางแรงบันดาลใจ กลาวคือ
มนุษยตองการที่จะใชศักยภาพของตนเองที่มีในการทุกสิ่งตาง ๆ ตามความตองการของตนเอง ซึ่งถือวาเปนขั้นความ
ตองการขั้นสูงสุดของมนุษยดังนั้น มัคคุเทศกที่จะเปนผูใหบริการกับนักทองเที่ยวกลุมที่มีขั้นความตองการขั้นสูงสุดนี้
จะตองทราบถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะของกลุมนักทองเที่ยวอยางถองแทและลึกซึ้ง มัคคุเทศกตองมีความรูเกี่ยวกับ
ขอมูลและขอควรปฏิบัติของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงโดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารและตอบคําถามของกลุมนักทองเที่ยวได
เปนอยางดี เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวโดยมีเปาหมายที่จะคนพบประสบการณใหมที่แตกตางจาก
ประสบการณเดิม เพื่อตอบสนองความสําเร็จในชีวิตของตนเอง เชน การเดินทางตามลาหาแสงออโรรา โดยเปนสิ่งที่หา
ดูไดยากพบไดแคในทองฟาประเทศแถบยุโรปเทานั้น ซึ่งจะตองเดินทางไปใหถูกชวงเวลาจึงจะมีโอกาสไดพบ การ
เดินทางทองเที่ยวพิชิตเทือกเขาเอเวอเรสต ซึ่งนอยคนมากที่จะขึ้นถึงบนยอดเขา เนื่องจากเปนยอดเขาที่สูงเฉียดฟาและ
มีอากาศเย็นยิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงการกดอากาศจะต่ําลงเรื่อย ๆ เปนตน มัคคุเทศกจึงจําเปนตองมีประสบการณ
ความรูและความสามารถที่จะทําหนาที่นําพาและพิชิตความฝนหรือจินตนาการใหกับนักทองเที่ยวกลุมนี้เพื่อใหเกิด
ประสบการณในการทองเที่ยวใหมๆ และอาจเปนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลชีวิตใหแกตัวนักทองเที่ยวเองก็ได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ตองการไดรับการดูแลเรื่องอาหารและที่พัก
1.2 ตองการใชบริการมัคคุเทศกที่มีประสบการณมาก มีความรูจริงๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้น และเปนผู
ใจเย็นแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
1.3 ตองการไดรับการบริการอยางสมบูรณแบบ
1.4 ตองการการบริการอยางจริงใจและตองการใหมีการดูแลนักทองเที่ยวอยางเทาเทียม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการของประชาชนตอการใชบริการมัคคุเทศกในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ
เพื่อใหสามารถมีขอมูลในการรองรับนักทองเที่ยวไดอยางหลากหลาย
เอกสารอางอิง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. (2560). สถิติประชาชนในพื้นที่กรุงเพทมหานคร. [ออนไลน], สืบคนจาก
https://www.mots.go.th/main.php?filename=index. (2561, 8 กันยายน).
ธรรญชนก เพชรานนท. (2559, เมษายน – มิถุนายน). แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในเขตพื้นที่การคาชายแดน จังหวัดเชียงราย. วารสารสุทธิปริทัศน (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร).
30(9), 42-59
ธานินทร ศิลปจารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิ วย SPSS และ AMOS.
(พิมพครั้งที่ 15). นนทบุรี : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.
พิสมัย จัตรุ ัตน. (2546). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ.
ภาคบรรยาย
69

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร. (2560). การเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยว
ซ้ํา. [ออนไลน], สืบคนจาก https : //tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54868. (2561,
8 ตุลาคม).
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร. (2559). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC. [ออนไลน],
สืบคนจาก https : //ttmemedia.wordpress.com. (2561, 8 ตุลาคม).
สยมล วิทยาธนรัตนา. (2560). อนาคตของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตอนที่ 2. [ออนไลน],
สืบคนจาก http : //www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal. (2561, 8 ตุลาคม).
สุดหทัย กองมณีรัตน. (2559). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทัวรประเทศเกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทย.
การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สุภาพร สุกสีเหลือง และคณะ. (2552, กรกฎาคม – ธันวาคม). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกทั่วไปอิสระ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
1(2)
สุภัคร คําพะแย. (2551). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ภาคบรรยาย
70

