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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตอการเลือกใช

มัคคุเทศก ซึ่งมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวาง 2 ตัว

แปรท่ีเปนอิสระตอกันดวยคา Independent – Samples T Test และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร

มากกวา 2 ตัวดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวย

วิธี Scheffe ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 52.8 สถานภาพโสด รอยละ 72.3 มีอายุระหวาง 20-

30 ป รอยละ 33.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 52.8 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 53.0 และรายไดตอ

เดือนนอยกวา 15,000 บาท รอยละ 47.5 ตามลําดับ ความตองการตอการเลอืกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คือ ตองการใชบริการมัคคุเทศกเพ่ือตอบสนองความตองการดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียว รองลงมาคือ การตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน 

และการตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม ตามลําดับ กลาวคือ ดานการตอบสนองความ

ตองการข้ันพ้ืนฐาน พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดการใหบริการดานอาหาร ดาน

การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียว พบวา ตองการใช

บริการบริษัทจัดนําเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน ดานการตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม พบวา 

ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเพ่ือใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีท่ีขอมูลในระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ดาน

การตอบสนองความตองการตอเกียรติยศและช่ือเสียง พบวา ตองการไดรับการดูแลในขณะรับบริการ ดานการ

ตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพ่ือหาประสบการณจริงจากการเรียนรู โดย

การทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตาง ๆ ตามความตองการของนักทองเท่ียว ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ในดานการ

ตอบสนองท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน สถานภาพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการ

ตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต แตกตางกัน อายุตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก 

ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียงและดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต 

แตกตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการ

1 นักศึกษา สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ 
2  อาจารย สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้ันพ้ืนฐาน ดานการตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียว 

ดานการตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม และดานการตอบสนองความตองการตอ

ความสําเร็จใน แตกตางกัน อาชีพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความ

ตองการตอความสําเร็จในชีวิต แตกตางกัน รายไดตอเดือนตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดาน

การตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน และดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียง แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและมีบทบาทมากข้ึนเมื่อประเทศไทยเขา

สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) จึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันซึ่งมีหลายธุรกิจท่ีจะตองเตรียมการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและหน่ึงในธุรกิจท่ีเปดเสรีน้ันคือ ธุรกิจทองเท่ียวและบริการ ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมการแขงขันท่ีมี

ความเขมขนเพ่ิมมากข้ึน (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2559) เทคโนโลยีการสื่อสารถูกนํามาใชเพ่ือประสาน

งานกับเพ่ือนรวมงานและนักทองเท่ียวไดอยางถูกตองและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารถูกนํามาใชเพ่ือประสานงานกับ

ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีนําเท่ียวน้ัน ๆ สามารถอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและความสนุกสนานเพลิดเพลิน

แกนักทองเท่ียวได ปจจุบันเทคโนโลยีเปนหน่ึงปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไปขางหนา 

ดังน้ันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทในอนาคตอยางมาก ในการยกระดับประสบการณดานการทองเท่ียวของ

นักเดินทาง เน่ืองดวยเทคโนโลยีบริการบอกตําแหนงสถานท่ี (Location-based services) เพ่ือการนําทางถูกนํามาใช

เพ่ือคนหาพิกัดท่ีอยูของแหลงทองเท่ียวไดอยางถูกตอง จึงทําใหเกิดสถานการณทางการทองเท่ียวท่ีมีเทคโนโลยีเขามา

ใช (สยมล วิทยาธนรัตนา, 2560) 

 จะเห็นไดวาความสําคัญของเทคโนโลยีน้ันเขามามีบทบาทสําคัญเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตามการใช

เทคโนโลยีอาจจะทําใหผูใชไมไดรับขอมูลท่ีถูกตองและแทจริง เน่ืองจากมีท่ีมาจากหลากหลายแหลงขอมูล ซึ่งผูใชตอง

พิจารณาและไตรตรองใหดี อีกท้ังผูใชยังไมไดรับการบริการและความสะดวกสบายทางการทองเท่ียว น่ันหมายความวา

นักทองเท่ียวยังไมไดรับการบริการจากการทองเท่ียวอยางสมบูรณแบบตามองคประกอบทางการทองเท่ียว ซึ่ง

องคประกอบทางการทองเท่ียวประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) คือ องคประกอบของ

ผลิตภัณฑการทองเท่ียวท่ีเปนปจจัยหลักตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของนักทองเท่ียว 2) การเขาถึงสถานท่ี

ทองเท่ียว (Accessibility) คือ การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียว ทําให

นักทองเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวน้ัน ๆได 3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) คือ การบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีจัดไวบริการภายในแหลงทองเท่ียว 4) การจัดรูปแบบการใหบริการเปนชุด (Available Package) คือ 

การบริการเปนชุด โดยในแพ็คเกจหน่ึงๆ จะประกอบไปดวยการบริการหลายอยาง เชน ท่ีพักการขนสง อาหาร เปนตน 

5) กิจกรรมทางการทองเท่ียว (Activities) คือ สถานท่ีทองเท่ียวมีกิจกรรม การทองเท่ียวหลากหลายท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดและ 6) การบริการท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับ (Ancillary Service) ซึ่ง

ประเด็นสุดทายน้ีเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับจากผูใหบริการ ไมวาจะเปนการใหบริการของ

พนักงานโรงแรม พนักงานรานอาหาร พนักงานสายการบิน ตลอดจนพนักงานใหบริการดานการทองเท่ียว เชน 

มัคคุเทศก เปนตน (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2560) ดังน้ัน หากพนักงานใหบริการจะใหบริการนักทองเท่ียวไดอยางมี

ประสิทธิภาพแลว จําเปนตองเขาใจผูรับบริการหรือนักทองเท่ียว เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการ

เลือกใชบริการดานการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถเท่ียวไดเอง โดยเฉพาะมัคคุเทศกท่ีตองทบทวนและพิจารณาถึง
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ความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหมากข้ึน มัคคุเทศกจึงจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของนักทองเท่ียวเปนสําคัญ โดย

สามารถพิจารณาถึงความตองการของมนุษย 5 ข้ัน ไดแก 1) ความตองการท่ีจะไดรับการตอบสนองความตองการข้ัน

พ้ืนฐานของนักทองเท่ียว 2) การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิระหวางการเดินทาง

ทองเท่ียว 3) การตอบสนองเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม 4) การตอบสนองตอเกียรติยศและช่ือเสียง และ 5) 

การตอบสนองตอความสําเร็จในชีวิต เปนตน 

 ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตออาชีพมัคคุเทศกเปนอยางยิ่ง เพ่ือชวยใหสามารถ

นําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพมัคคุเทศกใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี

ในการนําเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตอการเลือกใชมัคคุเทศก 

 

สมมติฐานการวิจัย  

ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการ

มัคคุเทศกท่ีแตกตางกัน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีนํามาศึกษาในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 9,006,495 คน 

(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2560) จึงไดคํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Ya mane (ธานินทร  

ศิลปจารุ, 2557) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 และไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความตองการตอการเลือกใช

บริการมัคคุเทศกของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปจจัยบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

ตอเดือน 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดประเด็น ดังน้ี 

1) การตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน 

2) การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทาง

ทองเท่ียว 

3) การตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม 

4) การตอบสนองความตองการตอเกียรติยศและช่ือเสียง 

5) การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิเคราะหขอมูล  

แบบสอบถามไดผานการทดลองใช (Try Out) มีคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.87 จากน้ันนําไปสุม

กับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งเปนประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในชวงวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และ

วันหยุด (เสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ) เปนเวลา 1 เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบหาคารอยละ (Percentage) และวิเคราะหความตองการตอการเลือกใชบริการ

มัคคุเทศก โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใหทราบความตองการตอการเลือกใชบริการ

มัคคุเทศก และใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ คา Independent – Sample T Test สําหรับการเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวาง 2 ตัวท่ีเปนอิสระตอกัน การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 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 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

พบวา 

    2.1 ดานการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดการใหบริการดานอาหาร อยูในระดับมาก รองลงมา

คือ ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกดานท่ีพัก อยูในระดับมาก และตองการใหมัคคุเทศกดูแลในกรณี

เจ็บปวยระหวางการเดินทางทองเท่ียว อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

    2.2 ดานการตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทาง

ทองเท่ียว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตองการใชบริการบริษัทจัดนําเท่ียวท่ีมี

มาตรฐาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการใหมัคคุเทศกสามารถนําเท่ียวไดตรงตามแผนการเดินทางท่ีได

มาตรฐาน ตองการใหมัคคุเทศกสามารถดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังชีวิตและทรัพยสิน อยูในระดับมาก 

และตองการใหมัคคุเทศกพิจารณาและเลือกใชยานพาหนะท่ีมีมาตรฐานในการเดินทางท่ีเหมาะสม ตองการให

มัคคุเทศกสามารถแนะนําขอมูลการเตือนภัยใหแกนักทองเท่ียวไดตลอดเวลา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

    2.3 ดานการตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเพ่ือใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีท่ีขอมูลใน

ระบบสารสนเทศไมเพียงพอ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเพ่ือใหไดเปดมุมมองตาง 

ๆ เกิดประสบการณตรงจากการไดรับบริการจากมัคคุเทศก ตองการใชมัคคุเทศกท่ีสามารถแกไขปญหาแทน

นักทองเท่ียวได ตองการใชมัคคุเทศกเพ่ือเพ่ิมสีสันในการเดินทางตอการเช่ือมปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของนักทองเท่ียว 

อยูในระดับมาก และตองการความรูเพ่ือสามารถถายทอดสูบุคคลอ่ืนไดอยางมั่นใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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    2.4 ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ตองการไดรับการดูแลในขณะรับบริการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการไดรับการปฏิบัติงาน

และดูแลจากมัคคุเทศกอยางใกลชิด อยูในระดับมาก และตองการไดรับการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง อยูในระดับมาก 

ตามลําดับ 

    2.5 ดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพ่ือหาประสบการณจริงจากการเรียนรู โดยการทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตาง ๆ 

ตามความตองการของนักทองเท่ียว อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ตองการใชมัคคุเทศกในการปฏิบัติงานตามแบบท่ี

นักทองเท่ียวตองการ อยูในระดับมาก และตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก 

ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานและคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการตอการ

เลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา 

    3.1 เพศตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ความตองการดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

    3.2 สถานภาพตางกัน มีความตองการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการ

ความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีสถานภาพโสด มีความตองการ

ตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิตมากกวากลุมท่ีมีสถานภาพ หยา

รางหรือแยกทางกัน สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตาง  

     3.3 อายุตางกัน มีความตองการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองแกเกียรติยศและช่ือเสียง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีอายุ 31–40 ป มีความตองการตอการเลือกใช

บริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียงมากกวากลุมท่ีมีอายุ 20–30 ป และอายุ

ตางกัน มีความตองการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แตไมสามารถพบความแตกตางเปนรายคูไดสวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตาง   

    3.4 ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการข้ันพ้ืนฐาน และดานความตองการเก่ียวกับการยอมรับของตน

ในสังคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตไมสามารถพบความแตกตางเปนรายคูได ระดับ

การศึกษาตางกัน มีความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีความตองการตอ

การเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการ

เดินทางทองเท่ียวมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการเลือกใช

บริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดาน

การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิตมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา สวนดานการ

ตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียง ไมแตกตางกัน  

    3.5 อาชีพตางกัน มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการตอ

ความสําเร็จในชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตไมสามารถพบความแตกตางเปนรายคูได สวน

ดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน  
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    3.6 รายไดตอเดือนตางกัน มีความตองการข้ันพ้ืนฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กลาวคือ กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และ มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป มีความตองการตอการ

เลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานมากกวา 15,000 – 25,000 บาท และรายไดตอ

เดือนตางกัน มีความตองการตอบสนองแกเกียรติยศและช่ือเสียงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กลาวคือ กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป มีความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศก ดานการ

ตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียงมากกวา 15,000 - 25,000 บาท สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน  

   

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

คณะผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1. การตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน พบวา ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกในการ

จัดการใหบริการดานอาหาร ตองการใหมัคคุเทศกดูแลและอํานวยความสะดวกดานท่ีพักและตองการใหมัคคุเทศกดูแล

ในกรณีเจ็บปวยระหวางการเดินทางทองเท่ียว กลาวคือ โดยธรรมชาติของมนุษย มนุษยมีความตองการเก่ียวกับ

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต เชน ตองการอากาศท่ีบริสุทธ์ิ อาหารท่ีรับประทานเขาไปแลวมีความปลอดภัย

ท้ังตอรางกายและความรูสึก หรือการไดรับการพักผอนท่ีดีเหมาะสม เปนตน ซึ่งตลอดการเดินทางทองเท่ียวในแตละ

ครั้งนักทองเท่ียวยอมไดรับการบริการตามความตองการข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีเกิดความพึงพอใจ ดังน้ัน มัคคุเทศกควร

ดูแล เอาใจใส อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูเขาพัก ทําหนาท่ีเสมือนพนักงานโรงแรมในการชวยเหลือดาน

สัมภาระ ใหคําแนะนําเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในหอง เพ่ือใหนักทองเท่ียว

สามารถใชงานไดอยางสะดวกและเปนท่ีพึงพอใจ รวมถึงมัคคุเทศกตองเปนผูท่ีมีความรูและทักษะดานการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน ความรูเก่ียวกับสรรพคุณของยาสามัญประจําบาน ท่ีจะสามารถใหการบริการข้ันพ้ืนฐานได เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (พิศมัย จัตุรัตน, 2546) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช

บริการธุรกิจนําเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานสถานท่ีพักนักทองเท่ียวมี

ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงท่ีระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 4.00 โดยพอใจระดับสูงท่ีสถานท่ีพักมี

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความสะอาดดานอาหาร นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจใน

การใชบริการในระดับสูง  ท่ีระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.81 โดยพอใจระดับสูงท่ีรสชาติอาหาร (อรอย) มีความ

สะอาดถูกสุขลักษณะ และปรมิาณอาหาร เหมาะสมเพียงพอ  

 2. การตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการเดินทางทองเท่ียว พบวา 

ตองการใชบริการบริษัทจัดนําเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน ตองการใหมัคคุเทศกสามารถนําเท่ียวไดตรงตามแผนการเดินทางท่ีได

มาตรฐานและตองการใหมัคคุเทศกสามารถดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังชีวิตและทรัพยสิน กลาวคือ  

หากนักทองเท่ียวไมไดรับการตอบสนองในดานความปลอดภัย จะทําใหนักทองเท่ียวรูสึกหวาดกลัว ตื่นตระหนก หรือ

รูสึกไมมั่นคงตอการเดินทางทองเท่ียวได ดังน้ัน มัคคุเทศกจะตองดูแลสิทธิประโยชนของนักทองเท่ียว ใหเปนไปตาม

ระเบียบของคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2556 โดยตองเลือกใชยานพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียวท่ีมี

ลักษณะและอุปกรณท่ีไดรับมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด มัคคุเทศกจะตองมีสวนชวยสังเกตสภาพรถหรือ

ยานพาหนะทุก ๆ ครั้งในการเดินทาง ตลอดจนตรวจสอบความพรอมในการใชงานของอุปกรณและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ท้ังภายในยานพาหนะและในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีไดเดินทางเขาไปใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(พิศมัย จัตุรัตน, 2546) การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเท่ียวของนัก
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ทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานมัคคุเทศกนักทองเท่ียว มีความพึงพอใจในการใช

บริการในระดับสูงท่ีระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 โดยพอใจระดับสูงท่ีมัคคุเทศกมีความรูความสามารถ ในการ

นําเท่ียว มีมารยาทในการพูดจาและบริการเอาใจใสดูแลนักทองเท่ียว ดานพนักงานตอนรับในสํานักงาน นักทองเท่ียวมี

ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงท่ีระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.90 โดยพอใจระดับสูงท่ีพนักงานตอนรับ

ในสํานักงานมีอัธยาศัยดี  กระตือรือรนในการตอนรับ มีมารยาทในการพูดจาสุภาพออนนอมและใหบริการสะดวก

รวดเร็วถูกตอง ในประเด็น ดานพนักงานขับรถ พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงท่ีระดับ

คาคะแนนเฉลี่ย รวมเทากับ 3.94 โดยพอใจระดับสูงท่ีพนักงานขับรถแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีมารยาทใน

การพูดจา สุภาพออนนอม และมีมารยาทในการขับรถ ระมัดระวัง ไมประมาท ดานยานพาหนะ นักทองเท่ียวมีความ

พึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงท่ีระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.89 โดยพอใจระดับสูงท่ียานพาหนะมีท่ีน่ัง

สะดวกสบาย มีสภาพของเครื่องยนตดี และมีหองสุขภัณฑถูกสุขลักษณะ และนอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(สุภัคร คําพะแย, 2551) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเท่ียวตางประเทศของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับท่ีสําคัญมากท่ีสุด 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานราคา สวนดานท่ีใหความสําคัญ

ในระดับความสําคัญมาก ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกายภาพ ตามลําดับ 

 3. การตอบสนองความตองการเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม พบวา ตองการใชมัคคุเทศกในการนํา

เท่ียวเพ่ือใหไดรับความรูอยางลึกซึ้ง ในกรณีท่ีขอมูลในระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียว

เพ่ือใหไดเปดมุมมองตาง ๆ เกิดประสบการณตรงจากการไดรับบริการจากมัคคุเทศกและตองการใชมัคคุเทศกท่ี

สามารถแกไขปญหาแทนนักทองเท่ียวได กลาวคือ มนุษยทุกคนตองการการยอมรับจากบุคคลในสังคมรอบขาง 

ตองการมีเพ่ือน มีครอบครัว มีคนรัก ตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณคาในตนเองท้ังดานความรูและความสามารถ มนุษยจึง

พยายามเพ่ิมคุณคาในตัวเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ และการเดินทางทองเท่ียวเปนหน่ึงเหตุผลท่ีสําคัญท่ีจะสามารถทํา

ใหมนุษยมีมุมมองท่ีเปดกวางมากข้ึน ดังน้ัน มัคคุเทศกท่ีมีหนาท่ีในการเปนผูใหความรูดานการทองเท่ียวรวมถึงเรื่องท่ี

สําคัญและเปนประโยชนตอการเดินทางทองเท่ียว จึงควรศึกษาและเรียนรูพฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกประเภท

ของนักทองเท่ียวท่ีมีความแตกตางกันได  เพ่ือจะไดปรับการใหบริการท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในแต

ละกลุม มัคคุเทศกควรฝกทักษะและประสบการณในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังกอนและในระหวางการบริการ

ทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ มัคคุเทศกท่ีดีตองมีเทคนิคหรือวิธีการสรางบรรยากาศ ความเปนกันเองใหกับนักทองเท่ียว

เพ่ือใหนักทองเท่ียวรูสึกเปนกันเอง โดยมัคคุเทศกสามารถจัดกิจกรรมในชวงเวลาท่ีเหมาะสมใหนักทองเท่ียว เพ่ือทําให

นักทองเท่ียวมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผลใหนักทองเท่ียวเกิดความมั่นใจใน

ตัวเองเพ่ิมมากข้ึนและจะมีผลตอการเขาสังคมในอนาคตดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ธรรญชนก เพชรานนท, 

2559) งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนท่ีการคาชายแดน 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) งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนามัคคุเทศกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ

บุคลากรภาครัฐ ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความคิดเห็นวาการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศกอยูในระดับควรพัฒนามาก สวน
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บุคลากรภาครัฐมีความเห็นวาควรพัฒนาภาษาของมัคคุเทศกและบุคลากรในสวนอ่ืนๆ ควรเพ่ิมประสบการณในการ

ทํางานใหมากยิ่งข้ึน และสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามัคคุเทศกควรเนนนโยบาย “4ด”ประกอบดวย 1) ดานทักษะ ควรมีทักษะการสื่อสารท่ี

ดีโดยสามารถสื่อสารไดหลายภาษา สามารถพูดภาษาทองถ่ินได การดูแลคณะทัวรจะตองใหความเอาใจใสนักทองเท่ียว

ชาวไทยโดยไมใหแตกตางจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสามารถสรางความสนุกสนานใหเกิดแกหมูคณะสามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาและสามารถเขาใจความแตกตางของนักทองเท่ียวแตละชนชาติ 2) ดานความรูมัคคุเทศก ควร

เปนผูท่ีจบสาขามัคคุเทศกโดยตรง มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของแตสถานท่ีมีความรูรอบตัวและควรพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยจะตองสามารถใหขอมูลท่ีงายแกการ

เขาใจแกนักทองเท่ียว และควรมีความรูดานปฐมพยาบาลเบ้ืองตนในกรณีฉุกเฉิน 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 ละ ซื่ อ สั ต ย ใ น วิ ช า ชี พ  

4) ดานบุคลิกภาพ จะตองจริงใจตอบริษัทธุรกิจนําเท่ียวและนักทองเท่ียว รักษาความสะอาดมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุก 

ๆ คน มีความนารักแบบไทย ๆ โดยนอบนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ สุภาพ เรียบรอย และแตงกายอยางสุภาพ 

 4. การตอบสนองความตองการแกเกียรติยศและช่ือเสียง พบวา ตองการไดรับการดูแลในขณะรับบริการ 

ตองการไดรับการปฏิบัติงานและดูแลจากมัคคุเทศกอยางใกลชิดและตองการไดรับการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง 

กลาวคือ มนุษยมีความตองการความกาวหนาและตองการความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง ตองการการยกยอง

ชมเชย ตองการมีความเช่ือมั่นวาตนเองมีความรูความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จไดท้ังในหนาท่ีการงาน ครอบครัว 

หรือดานอ่ืน ๆ มนุษยจึงตองการใหบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการสามารถเขาใจถึงความตองการโดยไมตองรองขอและตอง

ตระหนักถึงบุคคลตาง ๆ เหลาน้ันวาเปนบุคคลสําคัญตลอดชวงเวลาในการใหบริการ เพ่ือจะสรางความมั่นใจใหกับ

บุคคลกลุมน้ันเพ่ิมมากข้ึนไปอีก ดังน้ัน มัคคุเทศกตองไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

ช่ือเสียง เกียรติยศและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มัคคุเทศก ตองไมบรรยายอธิบายหรือบอกกลาวเรื่องราวท่ีไมถูกตอง

แกนักทองเท่ียวอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียงแกประเทศชาติ ซึ่งนักทองเท่ียวกลุมท่ีเลือกใชบริการมัคคุเทศก

หากเปนผูบริหารหรือเปนบุคคลท่ีมีเกียรติยศช่ือเสียง ถามีการเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือเปนการ

พักผอนจากการทํางานหนักและตองการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ มีความรอบรูและได

ประสบการณมากกวาผูอ่ืนเพ่ือเสริมสรางความภูมิฐานและสรางเกียรติยศใหกับตนเองมากข้ึน หากการใหบริการ

สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวกลุมน้ีจนเกิดความประทับใจ จะทําใหกลุมนักทองเท่ียวกลุมน้ีช่ืนชอบและ

เกิดความไววางใจในตัวมัคคุเทศก สงผลใหเกิดการบอกตอผูอ่ืนและกลับมาใชบริการอีกในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (สุดหทัย กองมณีรัตน, 2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อทัวรประเทศเกาหลีของ

นักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทัวรประเทศเกาหลีของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี

เลือกซื้อราคาแพ็คเกจทัวรราคามากกวา 30,001 บาทข้ึนไป มี 2 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยดานความหรูหราของอาหาร

และโรงแรมท่ีพัก 2) ปจจัยดานสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดท่ีแตกตางออกไปจากกลุมนักทองเท่ียว

ท่ีเลือกซื้อทัวรเกาหลีท่ีราคาระหวาง 20,001-30,000 บาท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พิศมัย จัตุรัตน, 2556) 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานมัคคุเทศกนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูง ท่ีระดับคา

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 โดยพอใจระดับสูง ท่ีมัคคุเทศกมีความรูความสามารถในการนําเท่ียว มีมารยาทในการ

พูดจาและบริการเอาใจใสดูแลนักทองเท่ียว 
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 5. การตอบสนองความตองการตอความสําเร็จในชีวิต พบวา ตองการใชมัคคุเทศกเพ่ือหาประสบการณจริง

จากการเรียนรู โดยการทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตาง ๆ ตามความตองการของนักทองเท่ียว ตองการใชมัคคุเทศกในการ

ปฏิบัติงานตามแบบท่ีนักทองเท่ียวตองการและตองการใชมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ กลาวคือ 

มนุษยตองการท่ีจะใชศักยภาพของตนเองท่ีมีในการทุกสิ่งตาง ๆ ตามความตองการของตนเอง ซึ่งถือวาเปนข้ันความ

ตองการข้ันสูงสุดของมนุษยดังน้ัน มัคคุเทศกท่ีจะเปนผูใหบริการกับนักทองเท่ียวกลุมท่ีมีข้ันความตองการข้ันสูงสุดน้ี 

จะตองทราบถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะของกลุมนักทองเท่ียวอยางถองแทและลึกซึ้ง มัคคุเทศกตองมีความรูเก่ียวกับ

ขอมูลและขอควรปฏิบัติของสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงโดยเฉพาะ เพ่ือสื่อสารและตอบคําถามของกลุมนักทองเท่ียวได

เปนอยางดี เน่ืองจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวโดยมีเปาหมายท่ีจะคนพบประสบการณใหมท่ีแตกตางจาก

ประสบการณเดิม เพ่ือตอบสนองความสําเร็จในชีวิตของตนเอง เชน การเดินทางตามลาหาแสงออโรรา โดยเปนสิ่งท่ีหา

ดูไดยากพบไดแคในทองฟาประเทศแถบยุโรปเทาน้ัน ซึ่งจะตองเดินทางไปใหถูกชวงเวลาจึงจะมีโอกาสไดพบ การ

เดินทางทองเท่ียวพิชิตเทือกเขาเอเวอเรสต ซึ่งนอยคนมากท่ีจะข้ึนถึงบนยอดเขา เน่ืองจากเปนยอดเขาท่ีสูงเฉียดฟาและ

มีอากาศเย็นยิ่งข้ึนไปบนยอดเขาสูงการกดอากาศจะต่ําลงเรื่อย ๆ เปนตน มัคคุเทศกจึงจําเปนตองมีประสบการณ 

ความรูและความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีนําพาและพิชิตความฝนหรือจินตนาการใหกับนักทองเท่ียวกลุมน้ีเพ่ือใหเกิด

ประสบการณในการทองเท่ียวใหมๆ และอาจเปนการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลชีวิตใหแกตัวนักทองเท่ียวเองก็ได  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 ตองการไดรับการดูแลเรื่องอาหารและท่ีพัก 

  1.2 ตองการใชบริการมัคคุเทศกท่ีมีประสบการณมาก มีความรูจริงๆ เก่ียวกับสถานท่ีน้ัน และเปนผู

ใจเย็นแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

  1.3 ตองการไดรับการบริการอยางสมบูรณแบบ 

  1.4 ตองการการบริการอยางจริงใจและตองการใหมีการดูแลนักทองเท่ียวอยางเทาเทียม 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับความตองการของประชาชนตอการใชบริการมัคคุเทศกในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหสามารถมีขอมูลในการรองรับนักทองเท่ียวไดอยางหลากหลาย 
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