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บริการดานมัคคุเทศก (2) หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานมัคคุเทศก อาศัยขอมูล
จากเอกสารทางวิชาการและการตอบแบสอบถามของกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก นักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวเที่ยวชาวไทย คิดวา การมาทองเท่ียวทําใหทราบถึง
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และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด อีกท้ังยังทําใหทราบกฎระเบียบท่ีควรปฎิบัติเม่ือมา
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ระหวางการเดินทางทองเท่ียว รูสึกปลอดภัยขณะเดินทางทองเท่ียว  และการเดินทางทองเท่ียวคุมคา 
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เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการเดินทางและการเยี่ยมชมสถานที่ทองเท่ียว เพื่อปองกันไมให
นักทองเท่ียวตองเผชิญกับปญหาตางๆ ดวยตนเองในระหวางการเดินทางทองเท่ียว 
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 This research paper is aimed to study (1) tourists’ requirements on tour guides 
services and (2) to study their direct impact on the quality of service for tourist’s tourism 
consumer behavior, and thus related to the travel agency's survival and development. Based 
on literature review and analysis of the problem to find solutions is beneficial to   strengthen 
the tour guide personnel management, improve the service quality and promote the tour 
guide benign development, thus make health development of Thailand tourism industry. 
 The findings of this study was found that travelling to Temple of the Emerald 
Buddha of Thai tourists providing knowledge about history, leading aesthetics and being an 
important part of Thailand’s economic growth. The tour guide can make contribution for 
Thailand's socialist modernization through their strength and wisdom, and become the new 
economic growth point, and satisfy the people's increasing needs of tourism. However, with 
the rapid development of tourism industry, the tour guide service quality hasn’t created 
corresponding improvement and there are still many guide services problems. Guides is the 
closest contact with tourists, one of the posts, from travel agencies organize groups of 
Tourism consumption activities mainly through the guides of communication to achieve, the 
quality of their work directly affects the tourists consumer behavior, thus related to the travel 
agency's survival and development. Motivation is the work of tour guides through the sense of 
responsibility and motivation to work excited and strengthened, so that guides the work of 
raising the level of commitment, it should address the specific circumstances of different 
guides the adoption of different incentives. In order to ensure program objectives guide the 
activities of the embodiment, protect the legitimate rights and interests of tourists, it is 
necessary to establish and perfect tour guide service quality monitoring system, so that the 
static guide service standards could eventually translate into a substantial to improve the 
quality.  
 Factors affecting the quality of service guide are pluralistic; to improve the quality 
of services need to tour guides, travel agents, as well as the national tourism Administration 
departments to work together. In short, guides visitors to stand in position, and strive to 
improve the quality and capacity of their own, as much as possible to provide satisfactory 
service: agencies of the tour guides service quality should strengthen inspection, supervision 
and management, standardize the behavior of guided tours; the various functional 
departments in the cooperation and efforts of all parties to further regulate the tourism market, 
so that we will be able to guide the quality of service to be strengthened and improvement.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวเปนรูปแบบหนึ่งของการพักผอนหยอนใจของมนุษย เพื่อผอนคลายความ
เครงเครียดจากการใชชีวิตประจําวันหลีกหนีความจําเจเบ่ือหนายท่ีมีอยู กอใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณจากการไดพบไดเห็นในส่ิงท่ีแตกตางไปจากชีวิตประจําวันปกติ เปนการเปดโลกทัศน
ใหกวางข้ึน นอกจากนั้นการทองเท่ียวยังเปนกลไกสําคัญอยางหน่ึงท่ีชวยใหเกิดสัมพันธท่ีดีระหวาง
มนุษยชาติ เกิดการเปรียบเทียบวัฒนธรรม ความเจริญกาวหนาของบานเมือง เกิดการปรับประยุกต
ความจริญตาง ๆ มาใชในบานเมืองของตนใหเหมาะสมสอดคลองกับวิธีชีวิตของชุมชน เกิดการ
หมุนเวียนในกระแสเศรษฐกิจและสังคม (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2539 : 31) 
 การทองเท่ียวไมวาประเภทใดก็ตาม หากมีผูนําทาง ผูเช่ียวชาญในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ 
หรือเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวา “มัคคุเทศก” นําเท่ียวก็จะทําใหนักทองเท่ียวไดรับการบริการขอมูลท่ี
ถูกตองและเปนจริง นอกจากนี้ยังไดรับการบริการดานอ่ืน ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียวอีกดวย 
โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนการศึกษาหาความรูในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการบอกเลาเร่ืองราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย
ผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องคความรู และการใหคุณคาของสังคม 
โดยสถาปตยกกรมท่ีมีคุณคาหรือสภาพแวดลอมอยางธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกใหเห็นถึง
ความสวยงามและประโยชนท่ีไดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เปนอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวนนทบุรี) 
 หากการทองเที่ยวประเภทนี้มีมัคคุเทศกคอยใหบริการขอมูล ก็จะทําใหการทองเที่ยว
นาสนใจมากขึ้น เนื่องจากประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเปนสิ่งแปลก
ใหมที ่น ักทองเที ่ยวไมเคยทราบมากอน  และหากการสื ่อสารของมัคคุเทศกมีเทคนิคและ
กระบวนการที่นาสนใจก็จะยิ่งสงผลใหนักทองเที่ยวตองการการบริการขอมูลจากมัคคุเทศกเพิ่ม
มากข้ึน         
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 ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ เปนเพียงการ
ช่ืนชมความงานของศิลปะ และสถาปตยกรรมของสถานท่ีเพียงอยางเดียว มีการรับการบริการขอมูล
จากมัคคุเทศกนอย โดยเฉพาะท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเพียงนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ี
ตองการรับการบริการขอมูลจากมัคคุเทศก นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวเพียง
เพื่อช่ืนชมความงามของสถาปตยกรรม ถายภาพ และสักการะพระแกวมรกต นักทองเท่ียวชาวไทย
ไดมองขามประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดารามไป สงผลใหมัคคุเทศกสวนใหญเปน
มัคคุเทศกท่ีนําเท่ียวนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
 ผูศึกษาเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตองการการบริการดาน
มัคคุเทศกของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหทราบวาโดย
แทจริงแลวนักทองเท่ียวชาวไทยมีความตองการดานมัคคุเทศกเม่ือเขาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามหรือไม หากพบวานักทองเท่ียวชาวไทยมีความตองการดานมัคคุเทศก จะนําขอมูลเสนอผูท่ี
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวตอการบริการดานมัคคุเทศก 
 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานมัคคุเทศก 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวท่ีมีผลตอการใชบริการมัคคุเทศก 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขาเยี่ยม
ชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 2. สามารถนําขอมูลดังกลาวไปปรับใชในการใหบริการขอมูลกับนักทองเท่ียวชาวไทย
มากข้ึน ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการดานมัคคุเทศก 
เพื่อเพิ่มคุณภาพดานการบริการใหดียิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตเของประชากร นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร 
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 2. ขอบเขตของเนื้อหา   เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ความตองการการบริการดาน
มัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมุงศึกษาถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวและแรงจูงใจของนักทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย  
เพื่อนําไปพัฒนาดานการบริการมัคคุเทศกท่ีใหบริการภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 3. ขอบเขตของสถานท่ี  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตของเวลา   ดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม 
2554 โดยเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามในเดือนตุลาคม 2554 ระยะเวลาทั้งส้ิน 1 ป 3 เดือน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความตองการ หมายถึง ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทย
ท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
 นักทองเที่ยวชาวไทย หมายถึง ประชาชนชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในวัดพระศรี-  
รัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
 มัคคุเทศก หมายถึง ผูท่ีคอยนําทางหรือนําเท่ียวใหกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หมายถึง วัดท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใน พ.ศ. 2325 เปนวัดในพระบรมมหาราชวัง เรียกกันท่ัวไปวา  
วัดพระแกว ตั้งอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 
 การใหบริการขอมูล หมายถึง การที่มัคคุเทศกใหบริการขอมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามกับนักทองเท่ียวชาวไทย 
 การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน
ตื่นเตนหรือเพื่อหาความรู 
 การส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารระหวางมัคคุเทศกและนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน
ทางเขาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 แรงจูงใจ หมายถึง เหตุผลในการที่นักทองเท่ียวไทยเลือกมาทองเท่ียวท่ีวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
  2.1 ความหมายของการทองเท่ียว 
  2.2 ประเภทของการทองเท่ียว 
  2.3 ความหมายของนักทองเท่ียว 
  2.4 ประเภทของนักทองเท่ียว 
 3. แนวคิดเกี่ยวมัคคุเทศก 
 4. ความหมายและองคประกอบของการส่ือสาร 
 5. แรงจูงใจท่ีผลตอการเดินทางทองเท่ียว 
 6. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ 
 7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือท่ีชาวบานเรียกวา วัดพระแกว นั้น พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนพรอมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร  
เม่ือ พ.ศ. 2325 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2327 เปนวัดท่ีสรางข้ึนในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบ 
วัดพระศรีสรรเพชญ  สมัยอยุธยา  วัดนี้อยูในเขตพระราชฐานช้ันนอก  ทางทิศตะวันออก  
มีพระระเบียงลอมรอบเปนบริเวณ เปนวัดคูกรุงท่ีไมมีพระสงฆจําพรรษา ใชเปนท่ีบวชนาคหลวง 
และประชุมขาทูลละอองพระบาทถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา     
            รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาใหเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว
มรกต พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ท่ีนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ 
ภายหลังจากการสถาปนาแลว ก็ไดรับการปฏิสังขรณสืบตอมาทุกรัชกาล เพราะเปนวัดสําคัญ จึงมี
การปฏิสังขรณใหญทุก 50 ป คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จ 
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน  
  เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป ในป พ.ศ. 2525 ท่ีผานมา การ
บูรณปฏิสังขรณท่ีผานมา มุงอนุรักษสถาปตยกรรมและศิลปกรรมอันเปนมรดกช้ินเอกของชาติ ให
คงความงามและรักษาคุณคาของชางศิลปไทยไวอยางดีท่ีสุด เพื่อใหวัดพระศรีรัตนศาสดารามน้ีอยูคู
กับกรุงรัตนโกสินทรตลอดไป  
 พระอุโบสถ 
 สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนพระอุโบสถขนาดใหญ หลังคาลด 4 ระดับ 3 ซอน มีชอฟา 
3 ช้ัน ปดทองประดับกระจก ตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินไดโดยรอบ มีหลังคาเปนพาไลคลุมรับ
ดวยเสานางรายปดทองประดับกระจกท้ังตน พนักระเบียงรับเสานางราย ทําเปนลูกฟกประดับดวย
กระเบ้ืองเคลือบสีอยางจีน ตัวพระอุโบสถมีฐานปทมรับอีกช้ันหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาคหลอดวย
โลหะปดทอง มีเสารายเทียนหลอดวยทองแดงลอมรอบท้ังส่ีดาน  
 ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลท่ี 1 เขียนลายรดนํ้าบนพื้นชาดแดง รัชกาลที่ 3 โปรดเลาฯ 
ใหปนลายพุมขาวบิณฑ ปดทองประดับกระจก เพื่อใหเขากับผนังมณฑป ปดทองประดับกระจก 
บานพระทวารและพระบัญชรประดับมุกท้ังหมด ฝมือชางสมัยรัชกาลท่ี 1 ท่ีเชิงบันไดมีสิงหหลอ
ดวยสําริดบันไดละคู รวม 12 ตัว โดยไดแบบมาจากเขมรคูหนึ่ง แลวหลอเพ่ิมอีก 10 ตัว  
 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
 ภายในพระอุโบสถเปนท่ีประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) 
พระพุทธรูปปางสมาธิ ทําดวยมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันท้ังองค หนาตักกวาง 48.3 เซ็นติเมตร สูงต้ังแต
ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซ็นติเมตร ประดิษฐานอยูในบุษบกทองคํา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีพระราชศรัทธาสรางเคร่ืองทรงถวายเปนพุทธบูชา 
สําหรับฤดูรอนและฤดูฝน  
 เคร่ืองทรงสําหรับฤดูรอน เปนเคร่ืองตนประกอบดวยมงกุฎพาหุรัด ทองกร พระสังวาล 
เปนทองลงยา ประดับมณีตาง ๆ จอมมงกุฎประดับดวยเพชร  
 เคร่ืองทรงสําหรับฤดูฝน เปนทองคํา เปนกาบหุมองคพระอยางหมดอง จําหลักลาย ท่ี
เรียกวาลายพุมขาวบิณฑ พระเศียรใชทองคําเปนกาบหุม ตั้งแตไรพระศกถึงจอมเมาฬี เม็ดพระศกลง
ยาสีน้ําเงินแก พระลักษมีทําเวียนทักษิณาวรรต ประดับมณีและลงยาใหเขากับเม็ดพระศก  
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางเคร่ืองฤดูหนาวถวายอีกชุดหนึ่ง ทําดวย
ทองเปนหลอดลงยารอยดวยลวดทองเกลียว ทําใหไหวไดตลอดเหมือนกับผา ใชคลุมท้ังสองพาหา
ขององคพระบุษบกทองท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สรางดวยไมสลักหุมทองคํา
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ท้ังองค ฝงมณีมีคาสีตาง ๆ ทรวดทรงงดงามมาก เปนฝมือชางรัชกาลท่ี 1 เดิมบุษบกน้ีตั้งอยูบนฐาน
ชุกชี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางพระเบญจาสามช้ันหุมดวยทองคํา 
สลักลายวิจิตรหนุนองคบุษบกใหสูงข้ึน บนฐานชุกชีดานหนา ประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี เปน
พระพุทธรูปท่ีคิดแบบข้ึนใหมในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยไมมีเมฬี มีรัศมีอยูกลางพระเศียร จีวรท่ีหม
คลุมองคพระเปนร้ิว พระกรรณเปนแบบหูมนุษยธรรมดาโดยท่ัวไป  
 หนาฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองครัชกาลท่ี 1 และรัชกาลที่ 2 
องคดานเหนือพระนามวา พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก องคดานใตพระนามวา พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย พระพุทธรูปท้ังสองพระองคนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา
ฯ ใหสรางข้ึน หลอดวยทองสัมฤทธ์ิสูง 3 เมตร ทรงเครื่องแบบจักรพรรดิ์หุมทองคํา เคร่ืองทรงเปน
ทองคําลงยาสีประดับมณี (นําชมกรุงรัตนโกสินทร 2554) 
 จากการศึกษาประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สามารถสรุปไดดังนี้ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือเรียกกันท่ัวไปวา วัดพระแกว เปนวัดท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ให
สรางข้ึนพรอมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนวัดท่ีสรางในเขตพระบรมมหาราชวังเปนวัดคู
กรุงท่ีไมมีพระสงฆจําพรรษา ใชเปนท่ีบวชนาคหลวง และประชุมขาทูลละอองพระบาทถือ
น้ําพระพิพัฒนสัตยา โดยมีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกตประดิษฐานอยู ซ่ึงมี
ความสวยงามมาก  
 ผูศึกษาไดนําความนาสนใจของประวัติความเปนมาดังกลาวมาใชในการกําหนด
ขอบเขตของสถานท่ี ท่ีนํามาศึกษาถึงความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยว 
 1. ความหมายของการทองเที่ยว 
  มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหคํานิยามของการทองเท่ียวไวซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
  แมคอินทอช และโกลเนอร ไดใหคํานิยามของ “การทองเท่ียว” (Tourism) หมายถึง 
ผลรวมของปรากฏการณและความสัมพันธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมา จากปฏิสัมพันธ (การกระทํา ซ่ึงกัน
และกัน) ของนักทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจ รัฐบาลผูเปนเจาของบาน และชุมชนผูเปนเจาของ
บาน เปนกระบวนการดึงดูดใจและตอนรับขับสูนักทองเท่ียวและผูมาเยือนอ่ืน ๆ (อางถึงใน วรรณา 
วงษวานิช 2539 : 7) 
  กองวิชาการและฝกอบรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ไดกลาวถึง “การ
ทองเท่ียว” วาเปนลักษณะการเดินทางทองเท่ียวตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เปนสากล 3 ประการ คือ 
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  1. เปนการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว 
  2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
  3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ท่ีมิใชเพื่อประกอบอาชีพ (กอง
วิชาการและฝกอบรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2540 : 3) 
  องคกรการทองเท่ียวโลกไดใหความหมายของการทองเท่ียววาเปนกิจกรรมการ
เดินทางของบุคคลไปพักอาศัยในสถานท่ีท่ีอยูนอกส่ิงแวดลอมปกติในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
ติดตอกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพักผอน เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 
ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดจากสถานท่ีท่ีไปเยือน (World Tourism Organization. 
2002) 
  จากการศึกษาความหมายของการทองเที่ยวดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การ
ทองเท่ียว หมายถึง เดินทางจากอีกท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเปนการช่ัวคราว เพื่อวัตถุประสงคท่ีมิใช
เพื่อประกอบอาชีพ และตองเดินทางดวยความสมัครใจ 
 2. ประเภทของการทองเท่ียว 
  การทองเท่ียวแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. การทองเท่ียวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 
หยอนใจ ความสนุกสนาน ความช่ืนชมในแหลงธรรมชาติเปนหลัก 
  2. การทองเท่ียววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนนเสนอ
ลักษณะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนและเกี่ยวเนื่อง
กับความเปนอยูของสังคม เพื่อใหความรูและความภาคภูมิใจ 
  3. การทองเท่ียวแบบบันเทิงและกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เปนการ
ทองเท่ียวท่ีสนองความตองการของนักทองเท่ียวและความพึงพอใจในการพักผอน สนุกสนาน ร่ืน
เริง บันเทิงใจ ท่ีมุงเนนการไดรับบริการท่ีเหมาะสม 
  4. การทองเท่ียวเพื่อการประชุมและสัมมนา (Business and Convention Tourism) 
เปนการเดินทางท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อการประชุมสัมมนา การติดตอทางธุรกิจ ซ่ึงอาจมีหรือไมมี
การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษารวมอยูดวยก็ได  (วรรณา วงษวานิช 2539 : 74) 
  ซ่ึงการทองเท่ียวท้ัง 4 ประเภท ท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น อาจแบงระดับตามความ
ตองการการจัดหาไดดังนี้  
  1. การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Conservation Tourism) เปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนนการ
อนุรักษรักษาทรัพยากรใหคงไวนานที่สุด ครอบคลุมทรัพยากรทุกประเภท เชน ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตของมนุษย 
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  2. การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนนการศึกษาใน
แหลงธรรมชาติ เพื่อการรักษาระบบนิเวศโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ินมากเปนพิเศษ 
ท้ังนี้เปนสวนหนึ่งหรือบางสวนของการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรท่ีใหความสําคัญตอระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้น ๆ  
  3. การทองเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เปนการทองเท่ียวท่ี
มุงเนนการนันทนาการ การพักผอนหยอนใจ การทัศนศึกษา การประชุม สัมมนา การติดตอธุรกิจท่ี
ใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวเปนหลัก 
  4. การทองเท่ียวท่ีขัดตอศีลธรรม (Immorality Tourism) เปนการทองเท่ียวท่ีขัดตอ
ศีลธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงยังคงมีแอบแฝงอยูในทุกสวน หรือมีการพัฒนา
อยางถูกกฎหมายในบางพื้นท่ี เชน การคาบริการทางเพศ บอนการพนัน 
  จากการศึกษาขอมูลขางตน สามารถสรุปประเภทของการทองเท่ียวไดดังน้ี 
  1. การทองเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ เปนการทองเท่ียวท่ีรักษาและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมภายในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ อีกดวย เชนการเดินปาศึกษา
ธรรมชาติ การปลูกปา การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ เปนตน 
  2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรม เปนการทองเท่ียวท่ีเนนดานการศึกษาประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม  สถาปตยกรรมตาง  ๆ  เชน  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา เปนตน 
  3. การทองเท่ียวเพื่อบันเทิง เปนการทองเท่ียวท่ีเนนสนองความตองการของ
นักทองเท่ียว คํานึงถึงความบันเทิงของนักทองเท่ียวเปนหลัก 
  4. การทองเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง  เปนการทองเท่ียวเพ่ือวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่ง เปนการทองเท่ียวท่ีเนนวัตถุประสงคของนักทองเท่ียวเปนหลัก เชน การ
ทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ การทองเท่ียวเพื่อการเกษตร การทองเท่ียวเพื่อกีฬา เปนตน 
  จากการศึกษาประเภทของการทองเที่ยว ผูศึกษานําการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมา
ประกอบการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนน
ความสําคัญดานศิลปะ และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอท่ีผูศึกษา
ตองการศึกษา คือ ความตองการการบริการดานขอมูลของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
 3. ความหมายของนักทองเที่ยว 
  พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหคําจํากัดความของ “นักทองเท่ียว” 
ไววา คือบุคคลท่ีเดินทางจากทองท่ีอันเปนถ่ินท่ีอยูปกติของตนไปยังทองถ่ินอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวย
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ความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไป ประกอบอาชีพหรือหารายได (พระราชบัญญัติ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2522 : 35) 
  ตุย ชุมสาย ไดใหความหมายของ “นักทองเท่ียว” (Tourist) ไววา นักทองเท่ียว คือ  
ผูเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่มาพักอยางนอย 24 ช่ัวโมง ในประเทศท่ีเขามาเยี่ยมเยือน และมีเหตุจูงใจใน
การเยี่ยมเยือน คือ  
  1. การใชเวลาวางเพื่อความเพลิดเพลิน การพักผอน สุขภาพ การศึกษา การศาสนา
และการกีฬา 
  2. การจัดดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัว การปฏิบัติภาระกิจท่ีไดรับ
มอบหมายและการกีฬา (ตุย ชุมสาย 2518:48) 
  เบอการด และ เมดิค ใหความหมายวา นักทองเท่ียว คือผูคนเดินทางสูจุดหมายนอก
ภูมิลําเนา โดยต้ังใจจะกลับภายใน 2–3 วัน 2–3 สัปดาห หรือ 2–3 เดือน นักทองเท่ียวจําแนกได
หลายประเภทและหลายระดับ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางหรือ
เปนการมาเยือน และ เกณฑอ่ืน ๆ  
  จากความหมายของนักทองเท่ียวดังกลาว สามารถสรุปไดวา นักทองเท่ียว คือ บุคคล
ท่ีใชเวลาวางเดินทางจากท่ีอยูอาศัยของตน ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งเปนการช่ัวคราว ดวยวัตถุประสงค
ท่ีแตกตางกันออกไป แตตองมิใชบุคคลท่ีเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 
 4. ประเภทของนักทองเที่ยว 
  ประเภทของนักทองเท่ียว หมายถึง กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรสนิยมและแบบแผนการ
ทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน จากความหมายดังกลาวสามารถอธิบายไดวา เนื่องจากสินคาทองเท่ียวเปน
สินคาท่ีจับตองไมได (Intangible – Product) เปนธุรกิจท่ีขายฝน กลาวคือ นอกจากคาใชจายเล็ก ๆ 
นอย ๆ เปนคาสินคาของท่ีระลึกแลว นอกนั้นจะเปนการซ้ือประสบการณ (เสรี วังสไพจิตร 2534 : 
32) 
  ดังนั้นจึงตองพิจารณาประเภทนักทองเที่ยวทั้งจากแงมุมของประชากรศาสตร
(Demographics) อันไดแก รายได อาชีพ เพศ ถิ่นที่อยู และแงมุมทางจิตวิทยา (Psychographics) 
เปนตน 
 อยางไรก็ตามตามแนวคิดของสแตนลีย ซี.พล็อก ไดจําแนกประเภทของนักทองเท่ียว
โดยอาศัยจิตวิทยา ดังนี้ 
 1. นักทองเท่ียวประเภทเนนตัวเองเปนศูนยกลาง (Psychocentrics) คือ นักทองเท่ียวท่ี
คิดหรือสนใจแตปญหาเล็ก ๆ ในชีวิตของตนเอง ชอบสถานท่ีทองเท่ียวอันเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี 
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ไมตองการทดลองส่ิงแปลกใหม ท้ังท่ีพัก อาหาร และส่ิงบันเทิง และบุคคลใหม ๆ ไมตองการพบส่ิง
ยุงยากและเหตุการณท่ีผิดปกติ 
 2. นักทองเท่ียวประเภทเนนตัวเองปานกลาง (Near Psychocentrics) คือ นักทองเท่ียว
ประเภทท่ีอยูกึ่งกลางระหวางการเนนตัวเองและการเดินทางสายกลาง 
 3. นักทองเท่ียวประเภทเดินทางสายกลาง (Mid-Centric) คือ นักทองเท่ียวประเภทท่ีไม
สุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง ไมชอบผจญภัยแตก็ไมรังเกียจการทดลองส่ิงใหม ๆ ตราบเทาท่ีไมเส่ียง
อันตรายจนเกินไปหรือไมผิดปกติเกินไป นักทองเท่ียวสวนใหญจะอยูในกลุมนี้ 
 4. นักทองเท่ียวประเภทชอบความหลากหลายพอสมควร (Near Allocentrics) คือ 
นักทองเท่ียวประเภทท่ีเปนกลุมอยูระหวางกลุมเดินสายกลางและกลุมท่ีมีความสนใจหลากหลาย 
 5. นักทองเท่ียวประเภทมีความสนใจหลากหลาย (Allocentrics) คือนักทองเท่ียว
ประเภทท่ีสนใจกิจกรรมหลากหลาย เปนพวกท่ีเปดเผยและมีความม่ันใจในตนเอง ชอบผจญภัย
อยางมากและเต็มใจออกไปเผชิญโลก เผชิญชีวิต การเดินทางกลายเปนชองทางท่ีพวกเขาไดแสดง
ออกมาซ่ึงความอยากรูอยากเห็น และไดสนองความอยากรูอยากเห็นของพวกเขาดวย เปนกลุมท่ี
ชอบทดลองของใหม  ๆ  ท้ังท่ีพัก  อาหาร  การบันเทิง  และผูคนท่ีแตกตางไปจากตนเอง  ซ่ึ
นักทองเท่ียวประเภทเนนตนเองเปนศูนยกลางไมอาจจะยอมรับได (Stanley 1974 : 55-58, อางถึงใน 
สมบัติ กาญจนกิจ 2544 : 62) 
 เสรี วังสไพจิตร ไดแบงนักทองเท่ียวเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 
 1. นักทองเท่ียวตางชาติ (Foreign tourist หรือ International Tourist) คือ นักทองเท่ียวท่ี
เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงนิยามท่ีคณะกรรมการผูเช่ียวชาญทางสถิติของ
สันนิบาตชาติไดประชุมกันในป พ.ศ. 2480 วา นักทองเท่ียวตางชาติ คือ ผูเดินทางไปเยือนประเทศ
หนึ่งอันมิใชประเทศท่ีพํานักอาศัยอยูตามปกติของตนและตองพํานักในประเทศท่ีมาเยือนไมนอย
กวา 24 ช่ัวโมงข้ึนไป 
 2. นักทองเท่ียวในประเทศ (Domestic Tourist) เปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางในประเทศ
ตนเอง ซ่ึงคณะกรรมการทบทวนทรัพยากรการทองเท่ียวแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดพิมพนิยาม
ของคําวานักทองเท่ียวในประเทศออกเผยแพรในป พ.ศ. 2516 คือ นักทองเท่ียวผูท่ีเดินทางออกไป
จากบานอยางนอย 50 ไมล วัตถุประสงคเพื่อติดตอธุรกิจ และแสวงหาความเพลิดเพลิน กิจธุระ
สวนตัวหรือวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ตาม ยกเวนการเดินทางไปทํางานไมวาเขาจะพักคางคืน หรือ
เดินทางกลับในวันเดียวกันนั้นหรือไมก็ตาม (เสรี วังสไพจิตร 2534 : 17-22) 
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 ผูศึกษาไดนํานักทองเท่ียวในประเทศมาใชในการกําหนดขอบเขตของประชากร โดยให
นักทองเท่ียวในประเทศหรือในการศึกษาครั้งนี้เรียกวา นักทองเท่ียวชาวไทย เปนกลุมตัวอยางท่ีจะ
ใชศึกษาถึงความตองการการบริการดานมัคคุเทศก 
 จากแนวความคิดของ สแตนลีย ซี.พล็อก ท่ีแบงนักทองเท่ียวโดยอาศัยหลักจิตวิทยา  
ผูศึกษาไดนํานักทองเท่ียวประเภทเนนตนเองเปนศูนยกลางมาใชเปนตัวแปรท่ีมีผลตอความตองการ
การบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจาก
อาจมีนักทองเท่ียวบางคน ท่ีไมตองการการบริการขอมูลจากมัคคุเทศกในการเดินทางทองเท่ียวไม
ตองการขอมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพียงตองการมาเท่ียวชม และเก็บภาพเปนท่ีระลึก
เทานั้น  
 นอกจากนี้นักทองเท่ียวประเภทเดินทางสายกลาง ยังเปนนักทองเท่ียวอีกประเภทหนึ่งท่ี
ผูศึกษาไดนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยอีกดวย เนื่องจากนักทองเท่ียวประเภทนี้
เปนนักทองเท่ียวท่ียินดีรับส่ิงใหม ๆ เปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางสายกลาง ไมสุดโตงไปดานใดดาน
หนึ่ง ซ่ึงจะมีความยินดีในการที่จะใหขอมูลของมัคคุเทศก  
 ซ่ึงนักทองเท่ียวท้ัง 2 ประเภทนี้ ถือวาเปนตัวแปรอิสระท่ีจะสงผลตอความตองการการ
บริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
แนวคิดเก่ียวกับมัคคุเทศก 
 ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของมัคคุเทศกไววาหมายถึง ผูนําทาง  
ผูช้ีทาง ผูทําหนาท่ีนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศ ในภาษาอังกฤษใชคําวา 
Guide หรืออาจใชคําประกอบใหชัดเจนวา Tourist Guide ก็ได (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2529) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ไดกําหนดนิยามของคําวา 
มัคคุเทศก ไววาหมายถึง ผูท่ีนํานักทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตาง ๆ และใหความรูแกนักทองเท่ียว
เกี่ยวกับสถานท่ีหรือบุคคลโดยไดรับคาตอบแทน (ปุสตี อาคมานนท มอนซอน และคณะ 2535) 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงความสําคัญของมัคคุเทศกไววามัคคุเทศก
เปนผูมีความสําคัญในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไมนอยกวาบุคลากรอื่น ๆ เนื่องจากเปนผูคอย
อํานวยความสะดวก ตลอดจนคอยช้ีแนะ อธิบายส่ิงตาง ๆ ใหนักทองเท่ียวทราบ ตามธรรมดา
นักทองเ ท่ียวยอมเปนคนแปลกหนาในทองถ่ิน  ไม คุนเคยถึงสถานท่ีและผูคน  ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ถาหากนักทองเท่ียวไปชมสถานท่ีตามลําพัง โดยไมมีมัคคุเทศกคอย
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ชวยเหลือ ยอมเกิดความยากลําบากหรือไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวไมคุมกับเวลาและเงินทอง
ท่ีเสียไป ฉะนั้นนักทองเท่ียวจึงตองการมัคคุเทศกเปนผูนําทางให ยิ่งเปนการเดินทางท่ีตางถ่ินมาก
เทาใด ความจําเปนในการตองการมัคคุเทศกก็จะยิ่งมากข้ึน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2529) 
 จากการศึกษาแนวความคิดของมัคคุเทศกขางตน  สามาถสรุปความหมายและ
ความสําคัญของมัคคุเทศกไดวา เปนผูท่ีคอยช้ีแนะแนวทางการทองเท่ียวใหกับนักทองเท่ียว เปนผูท่ี
มีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ เปนอยางดี (สวนใหญจะเปน
คนท่ีอยูในชุมชนนั้น ๆ หรือแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ เนื่องจากเปนผูท่ีรูขอมูลเปนอยางดี หรือท่ีเรียกวา 
มัคคุเทศกทองถ่ิน) นอกจากนี้มัคคุเทศกยังเปนผูดูแลนักทองเท่ียวเพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยตลอดการเดินทางทองเท่ียว เพราะนักทองเท่ียวจะไมคุนเคยกับสถานท่ีและวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนในแหลงทองเท่ียว ดังน้ัน มัคคุเทศกจึงมีความสําคัญในการแนะนําส่ิงท่ีควร
ปฏิบัติแกนักทองเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียว และใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวนั้น ๆ เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง นอกจากนี้มัคคุเทศก
ควรมีการใหขอมูลแกนักทองเท่ียวในรูปแบบท่ีนาสนใจเพื่อความเพลิดเพลินระหวางการเดินทาง
ทองเท่ียว 
 ผู ศึกษาจึงเห็นความสําคัญของมัคคุเทศก จึงนํามาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน 
การบริการดานมัคคุเทศก เนื่องจากผูศึกษาเห็นความสําคัญของการรับการบริการขอมูลเกี่ยวกับ  
วัดพระศรีรัตนศาสดารามจากมัคคุเทศก ควบคูกับการชมความงามของศิลปะ และสถาปตยกรรม
ดวย 
 
ความหมายและองคประกอบของการส่ือสาร 
 ความหมายของการสื่อสาร 
 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการสงขาวสารขอมูลจากผูสงขาวสาร
ไปยังผูรับขาวสาร มีวัตถุประสงคเพื่อชักจูงใหผูรับขาวสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดย
คาดหวังใหเปนไปตามท่ีผูสงตองการ 
 องคประกอบของการส่ือสาร ประกอบดวย  
 1. ผูสงขาวสาร (Sender) 
 2. ขอมูลขาวสาร (Message) 
 3. ส่ือในชองทางการส่ือสาร (Media) 
 4. ผูรับขาวสาร (Receivers) 
 5. ความเขาใจและการตอบสนอง 
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 กระบวนการส่ือสาร 
 กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยท่ัวไปเร่ิมตนจากผูสงขาวสาร 
(Sender) ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เม่ือตองการสงขาว
ไปยังผูรับขาวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของออกมาเปน ตัวอักษร น้ําเสียง สี 
การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกวาขาวสาร (Massage) จะไดรับการใสรหัส (Encoding) แลวสงไปยัง
ผูรับขาวสาร (Receivers) ผานส่ือกลาง (Media) ในชองทางการส่ือสาร (Communication Channels) 
ประเภทตาง ๆ หรืออาจจะถูกสงจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรงก็ได ผูรับขาวสาร เม่ือ
ไดรับขาวสารแลวจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเขาใจและประสบการณในอดีต หรือ
สภาพแวดลอมในขณะน้ัน และมีปฏิกริยาตอบสนองกลับไปยังผูสงขาวสารซ่ึงอยูในรูปของความรู 
ความเขาใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียบก็เปนได ท้ังนี้ขาวสารท่ีถูกสงจากผูสงขาวสาร
อาจจะไมถึงผูรับขาวสารท้ังหมดก็เปนได หรือขาวสารอาจถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการ
ส่ือสาร ยอมมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตัวแทรกแซง (Noise or Interferes) ได ทุกข้ันตอนของการ
ส่ือสาร 
 คุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จในการส่ือสาร 
 1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  
 2. มีทักษะในการสื่อสาร 
 3. เปนคนชางสังเกต เรียนรูไดเร็ว และมีความจําดี 
 4. มีความซ่ือตรง มีความกลาท่ีจะกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
 5. มีความคิดสุขุม รอบคอบ 
 6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 7. คิดและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 8. มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบขาวสารตาง ๆ  
 9. มีความสามารถในการเขียนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 10. มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน 
 11. รูข้ันตอนการทํางาน 
 12. มีมนุษยสัมพันธดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ออนไลน) 
 “การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขาวสาร เกิดข้ึนโดยการถายทอดสารจาก
บุคคลฝายหนึ่ง ซ่ึงทําหนาท่ีสงสารผานส่ือหรือชองทางตาง ๆ ไปยังผูรับสารโดยมี วัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง” 
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 ความสําคัญกับการส่ือความหมาย การส่ือสารจะเกิดมีประสิทธิภาพ เม่ือผูสงและผูรับมี
ประสบการณรวมกัน หากในสวนของประสบการณของผูสงและผูรับซอนกันเปนวงกวางมาก
เทาใด การส่ือสารนั้นเปนไปไดโดยสะดวกและงายมากยิ่งข้ึน แตหากขอบขายประสบการณซอน
กันนอยมากหรือไมซอนกันเลย แสดงวาท้ังผูสงและผูรับแทบจะไมมีประสบการณรวมกันเลย การ
ส่ือสารนั้นจะทําไดยากลําบาก หรืออาจส่ือสารกันไมไดอยางส้ินเชิง ซ่ึงสามารถทราบไดจากผล
ปอนกลับท่ีผูรับสงกลับไปยังผูสงนั่นเอง (Wilbur Schramm) 
 การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารระหวาง 
บุคคลตอบุคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขาใจกัน โดยมี 
องคประกอบดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี  1   Model การส่ือสาร 
 
 ผูสงสาร คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสงขอมูล สารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางที่เรียกวาส่ือ ถา
หากเปนการส่ือสารทางเดียวผูสงจะทําหนาท่ีสงเพียงประการเดียวแตถาเปนการส่ือสาร 2 ทาง ผูสง
สารจะเปนผูรับในบางคร้ังดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการส่ือสาร มีเจตคติตอตนเอง ตอเร่ืองท่ี
จะสง ตองมีความรูในเนื้อหาท่ีจะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะทําใหการส่ือสารมี
ประสิทธิภาพ  
 ขาวสารในการะบวนการติดตอส่ือสารก็มีความสําคัญ ขาวสารท่ีดีตองแปลเปนรหัส 
เพื่อสะดวกในการสงการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการส่ือ
ความหมายงายข้ึน  
 ส่ือหรือชองทางในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสท้ังหา คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย
สัมผัสและตัวกลางที่มนุษยสรางข้ึนมา เชน ส่ิงพิมพ กราฟก ส่ืออิเลกทรอนิกส  
 ผูรับสาร คือ ผูท่ีเปนเปาหมายของผูสงสาร การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรับสาร
จะตองมีประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติท่ีดีตอขอมูลขาวสาร ตอผูสงสารและตอตนเอง  
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 ความสําคัญของการส่ือสาร 
 การส่ือสาร เปนกระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน และมีความเกี่ยวของ
ไปถึงบุคคลอื่น ตลอดจนถึงสังคมท่ีแตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําส่ิงใด ลวนตองอาศัยการ
ส่ือสารเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงคท้ังส้ิน จะเห็นไดจากการท่ีคนพยายามคิดคนและ
พัฒนาวิธีการส่ือสารมาต้ังแตสมัยโบราณ ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิค
วิธีการตาง ๆ ลวนเกิดจากความพยายามอยางสูงของคน ตอเนื่องมาหลายช่ัวอายุ หากการส่ือสารไม
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งแลว เคร่ืองมือและวิธีการสําหรับการส่ือสารตาง ๆ เหลานี้ก็คงไม
เกิดข้ึนและพัฒนามาใหเห็นดังเชนในปจจุบันในสภาพสังคมท่ีคนจะตองเกี่ยวของกันมากข้ึนเชน
ปจจุบัน  
 การส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมมากข้ึน หากคนในสังคมขาดความรู
ความเขาใจในการส่ือสาร ไมสามารถถายทอดความรูความคิด หรือทําใหเกิดความเขาใจระหวางกัน
ได ยอมจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ปญหา ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้ มีอยูไมนอย
ท่ีเปนสาเหตุมาจากความลมเหลวของการสื่อสาร ดังนั้นการส่ือสารจึงมีความสําคัญสําหรับบุคคล
และสังคมหลายดานคือ 
 1. ดานชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันหนึ่ง ๆ แตละคนจะตองส่ือสารกับตัวเองและ
ส่ือสารกับผูอ่ืนตลอดเวลา นับต้ังแตเวลาต่ืนนอนก็ตองส่ือสารกับตัวเองและคนอ่ืนท่ีอยูใกลตัว  
การฟงวิทยุ อานหนังสือ ออกจากบานไปปฏิบัติภาระกิจประจําวัน ก็ตองพบปะบุคคลและเหตุการณ
ตาง ๆ ลวนแตเปนเร่ืองท่ีตองทําการส่ือสารอยูตลอดเวลา ไมในฐานะผูสงสารก็ในฐานะผูรับสาร หาก
คนเราขาดความรูหรือทักษะการสื่อสาร ก็อาจทําใหการปฏิบัติภาระกิจประจําวันอาจบกพรองได 
 2. ดานสังคม การรวมกลุมในสังคมท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 
จะตองมีการส่ือสารใหเกิดความเขาใจรวมกันในเร่ืองตาง ๆ มีกระบวนการทําใหคนยอมอยูใน
กฏเกณฑกติกาของสังคม มีการถายทอดความรูและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. ดานธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธท้ังภายใน
และภายนอกองคกร การบริหารติดตอประสานงาน การฝกอบรมพนักงาน การใชเคร่ืองมือเทคโนโลยี
การส่ือสาร ฯลฯ กิจการดานธุรกิจอุตสาหกรรมจะตองมีการส่ือสารท่ีดี จึงจะประสบผลสําเร็จได 
 4. ดานการเมืองการปกครอง กิจกรรมดานการเมืองการปกครองจะตองใชการส่ือสาร
ทุกข้ันตอน เชน การประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล การสรางความเขาใจกับประชาชนในเร่ือง
ตาง ๆ การบังคับบัญชาส่ังการ การใหบริการประชาชน การชักชวนใหปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
ซ่ึงลวนจะตองใชเทคนิควิธีการของการส่ือสารท้ังส้ิน ดานการเมืองระหวางประเทศ ซ่ึงตองมีการ
ติดตอสรางความสัมพันธในดานตาง ๆ เชน การคา การทหาร การทําสนธิสัญญา ฯลฯ การมนีกัการฑตู
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ประจําในประเทศตาง ๆ ความสัมพันธระหวางประเทศในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้ มีความจําเปนตองใช
การติดตอส่ือสารระหวางกันอยูเสมอ หากผูเกี่ยวของมีความรูและทักษะในการส่ือสารเพียงพอ ยอม
สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันได (ขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554) 
 การส่ือความหมาย คือ การถายโยงความคิดหรือความรูสึกใหเห็นพองตองกันของ
บุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหนึ่ง โดยผานชองทางตาง ๆ เชน การพูดคุย กริยา ทาทาง การแสดงสีหนา 
ภาษาเขียน ภาษาภาพองคประกอบของการส่ือความหมาย 
 1. ผูสง อาจเปนเพียง 1 คน หรือกลุมคนก็ได ซ่ึงเปนผูนําเร่ืองราวขาวสาร เพื่อสงไปยัง
ผูรับ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการเขารหัสเพื่อใหผูรับเขาใจ 
 2. สาร เนื้อหาของสารหรือสาระของเร่ืองราวท่ีสงออกมา 
 3. ส่ือหรือชองทางในการนําสาร ไดแก ตัวกลางท่ีชวยถายทอดเหตุการณ บทเรียนท่ีผูสง
ตองการใหไปถึงผูรับ ส่ือท่ีใชในการถายทอดอาจเปนภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือ และภาษากาย  
ก็ได 
 4. ผูรับหรือกลุมเปาหมาย ไดแก ผูรับขาวสารเร่ืองราวตาง ๆ จากผูสง 
 5. ผล ไดแก การรับรูขาวสารของผูรับ ซ่ึงผูรับจะเขาใจขาวสารมากนอยเพียงใดข้ึนอยู
กับส่ิงท่ีใชในสถานการณและทัศนคติของผูรับในขณะน้ัน 
 6. ขอมูลยอนกลับ ไดแก การแสดงกิริยาตอบสนองของผูรับตอขอมูลขาวสารใหผูสง
รับรู 
 การส่ือความหมาย จําแนกเปน 3 ลักษณะ 
 1. วิธีการของการสื่อความหมายวจนภาษา หมายถึง การส่ือความหมายโดยใชภาษา
พูดอวจนภาษา หมายถึง การส่ือความหมายโดยใชภาษากาย ภาษาเขียน และภาษามือการเห็นหรือ
การใชจักษุสัมผัส หมายถึง การส่ือความหมายโดยใชภาษาภาพ 
 2. รูปแบบการสื่อความหมายการส่ือความหมายทางเดียว เชน การสอนโดยใชส่ือ
ทางไกลระบบออนไลนการส่ือความหมายสองทาง เชน การคุย MSN การคุยโทรศัพท การเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
 3. ประเภทของการส่ือความหมายการส่ือความหมายในตนเอง เชน การเขียน การ
คนควา การอานหนังสือการส่ือความหมายระหวางบุคคล เชน การคุยโทรศัพท การคุย MSN การ
ส่ือความหมายกับกลุมชน เชน ครูสอนนักเรียน การบรรยายของวิทยากรกับผูเขาอบรมการส่ือ
ความหมายกับมวลชน เชน การแถลงขาวทางวิทยุ โทรทัศนการเรียนรูกับการส่ือความหมายความรู
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ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการของการส่ือความหมาย ท่ีประกอบดวยผูใหความรู (ผูสง) 
เนื้อหาวิชา (สาร) ผูเรียน (ผูรับ) (นพรัตน ชํานาญสิงห) 
 จากการศึกษาความหมายและองคประกอบการส่ือสาร สามารถสรุปไดวา การส่ือสาร 
คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคุลและบุคคล หรือ ระหวางบุคคลและกลุม โดย
ผานชองทางการส่ือสารท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ประกอบดวย ผูสง
สาร ขาวสาร ชองทางการส่ือสาร และผูรับสาร 
 กระบวนการสื่อสารถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอมัคคุเทศกในฐานะผูสงสารและ
นักทองเท่ียวในฐานะผูรับสาร เนื่องจากการรับการบริการขอมูลจากมัคคุเทศกในแตละคร้ัง 
นักทองเท่ียวจะคาดหวังวาจะไดรับขอมูลท่ีนาสนใจ ถูกตอง และเปนจริง ซ่ึงมัคคุเทศกจะตองเปน 
ผูถายทอดขอมูลเหลานั้น มัคคุเทศกควรมีการศึกษาขอมูลและมีความเช่ียวชาญในขอมูลนั้น ๆ 
พอสมควร นอกจากนี้ มัคคุเทศกควรมีการสื่อสารท่ีมีความนาสนใจ โดยการปรับวิธีการส่ือสารให
เหมาะกับนักทองเท่ียวแตละกลุม เพื่อจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจในขอมูลท่ีมัคคุเทศก
ตองการจะบอกเลา ซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวระหวางเดินทางทองเท่ียว รวมถึง
สงผลตอการเลือกใชบริการดานมัคคุเทศกในคร้ังตอไปดวย หากมัคคุเทศกมีการส่ือสารท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ ไมสามารถใหขอมูลท่ีนาสนใจ ถูกตอง และเปนจริงแกนักทองเท่ียว ก็จะ
สรางความไมนาเช่ือถือแกตัวมัคคุเทศกเอง ทําใหนักทองเท่ียวเลือกท่ีจะไมรับการบริการดาน
มัคคุเทศก 
 
แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเดินทางทองเที่ยว 
 แรงจูงใจพื้นฐาน 3 ประการ ท่ีทําใหคนเดินทางทองเท่ียว คือ 
 1. ความตองการเดินทางทองเท่ียวเพื่อท่ีจะชดเชยเวลาที่สูญเสียไปจากการทํางาน 
 2. ความตองการที่จะเรียนรู หรือความอยากรูอยากเห็นในส่ิงท่ีตนไมเคยพบเห็นมา
กอน 
 3. ความตองการท่ีจะเปนท่ียอมรับของคนอ่ืน ๆ จากการที่ไดเดินทางทองเท่ียว (Burke 
and Resnick, 1991 : 117) 
 วอรเทอร (Walters 1978 : 2, อางถึงใน สมกมล พวงพรหม 2546) ใหความหมายของ
แรงจูงใจไววา หมายถึง บางส่ิงบางอยางท่ีอยูภายในตัวบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทําหรือ
เคล่ือนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเปาหมาย 
 แนวโนมของแรงจูงใจที่จะเกิดข้ึนในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียว 10 ประการดังนี้ 
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 1. แนวโนมของแรงจูงใจท่ีจะเขามาเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม การศึกษามากมายช้ีวา
ความสนุกสนานในบริเวณท่ีเปนแหลงวัฒนธรรมของโลก หรือแหลงวัฒนธรรมทางธรรมชาติจะ
เปนแรงจูงใจในการเดินทางท่ีสําคัญของนักทองเท่ียวมากข้ึน 
 2. แรงจูงใจท่ีจะพบกับคนในทองถ่ิน ความปรารถนาท่ีจะไปพบปะผูคนในทองถ่ินเปน
แรงขับในตลาดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักทองเท่ียวท่ี
อายุนอย ท่ีมีการศึกษาช้ันมัธยมถึงมหาวิทยาลัย ซ่ึงตลาดของเยาวชนจะใหความสําคัญถึงแนวโนม
ทางดานนี้มากข้ึน 
 3. แรงจูงใจท่ีจะเขาถึงวัฒนธรรมทองถ่ินของเจาของประเทศที่ตนเองไปเท่ียว ไป
สังเกตวาวัฒนธรรมอ่ืนมีลักษณะอยางไร ในสวนของนักทองเท่ียวท่ีมาจากเอเชียโดยเฉพาะท่ีมาจาก
ประเทศจีน และเกาหลีจะเปนผูที่มีโอกาสไดรับการเปดโลกตอวัฒนธรรมนานาชาตินอยกวา
ชาติอ่ืน 
 4. แรงจูงใจท่ีจะทําใหชีวิตครอบครัวดีข้ึน พฤติกรรมการทองเท่ียวมองวาการทองเท่ียว
เปนเวลาที่จะทําใหอยูดวยกันไดอยางดี แนวโนมเห็นไดชัดเจนจากการไปเที่ยวในสวนสนุก 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีใกลกับตัวเมือง รีสอทบางระดับท่ีมีกิจกรรมใหกับครอบครัวท้ังครอบครัว 
 5. แรงจูงใจท่ีจะพักผอน หรือผอนคลายในสถานที่และส่ิงแวดลอมท่ีดูแลวสบายใจ 
เชน การทองเท่ียวเพื่อไปชมวัฒนธรรม การพักผอน หรือการพักฟน 
 6. แรงจูงใจท่ีจะไปสถานท่ีท่ีมีความสนใจเปนพิเศษ หรือตองการใชทักษะพิเศษ คือ 
นักทองเท่ียวจะสนใจในงานอดิเรกบางอยางเปนพิเศษ เชน การดําน้ําดวยเคร่ืองสคูบา 
 7. แรงจูงใจท่ีจะเปนคนท่ีมีสุขภาพดี สมบูรณ แรงจูงใจนี้จะเห็นไดชัดเจนจาก
นักวิเคราะหชาวยุโรป ท่ีกลาววาแรงจูงใจดานนี้สามารถนําไปปรับปรุงระดับความสมบูรณของ
รางกาย สามารถทําใหไดรับประทานอาหารแปลก ๆ ไดไปเที่ยวยังแหลงน้ําพุรอน ศูนยสุขภาพ ซ่ึง
ท้ังหมดอยูในบริเวณท่ีไมมีมลพิษ ซ่ึงแรงจูงใจดานนี้กําลังเปนแนวโนมของนักทองเท่ียวนานาชาติ 
 8. แรงจูงใจสําหรับปกปองตนเอง และความปลอดภัย ในขณะท่ีความปลอดภัยเปน
สวนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียวจะตองทําใหนักทองเท่ียวรูสึกปลอดภัยและม่ันคง 
ซ่ึงมีความสําคัญมาก การคุกคามดานสุขภาพ ดานอาชญากรม กิจกรรมของผูกอการราย เปน
จุดสําคัญจุดหนึ่งท่ีเปนแรงจูงใจใหเกิดกาตัดสินใจวาจะไปเท่ียวหรือไม 
 9. แรงจูงใจท่ีอยากไดการยอมรับวามีฐานะทางสังคมท่ีดีข้ึน การยอมรับทางสังคมเปน
ส่ิงสําคัญในแรงจูงใจของมนุษย ทําใหมนุษยรูถึงคุณคาทางสังคม และตองการบงบอกวาตัวเองเปน
ใครมาจากไหนดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

19 

 10. แรงจูงใจท่ีจะใหรางวัลแกตนเอง ระดับความตองการที่จะใหตนเองมีความสุข หรือ
ใหรางวัลแกตนเอง ซ่ึงกาใหรางวัลดังกลาวจะมีสูงมากในความูสึกทางรางกาย เชน การกิน การดื่ม 
พฤติกรรมทางเพศ และการซ้ือของ กิจกรรมเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวท่ีจะใหรางวัลกับตัวเอง หรืออาจเปนการฉลองความสําเร็จในการทํางาน และเปนการ
ทดแทน การถูกบังคับใหทํางาน จึงเท่ียวเพื่อจะปลดปลอย และรับส่ิงทดแทนท่ีเปนรางวัลแกตนเอง
โดยการไดทองเท่ียว (Weaver and Oppermann 2000 : 34-35) 
 การที่นักทองเท่ียวจะเดินทางมาเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวใดนั้น ข้ึนอยูกับสิ่งตาง ๆ ท่ีมี
อยูในสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ ท่ีจะสามารถจูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียว ซ่ึงแมคอินทอช 
และโกลเนอร ไดกลาวไววา แรงจูงใจของการทองเท่ียว (Tourism Motivation) หมายถึง ส่ิงท่ี
กระตุนใหนักทองเที่ยวออกเดินทางทองเท่ียวเพื่อสนองความตองการของตนเอง ตามปกติ
นักทองเท่ียวจะเดินทาหรือไม ยอมข้ึนอยูกับแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีสําคัญ 4 ประการ 
 1. ส่ิงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแก ส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวกับการพักผอน
รางกาย การเลนกีฬา การสันทนาการตามชายหาด การหยอนใจดวยการบันเทิงและส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ 
 2. ส่ิงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) ไดแก ความปรารถนาท่ีอยากรูจักกับ
ผูอ่ืน เชน เร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป และศาสนา เปนตน 
 3. ส่ิงจูงใจระหวางบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแก ความปรารถนาท่ีจะไดพบ
คนใหม ๆ  
 4. ส่ิงจูงใจทางดานสถานภาพและชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแก 
ความตองการพัฒนาตนเองและแสดงความสําคัญของตนเอง เชน การเดินทางทําธุรกิจ การประชุม
การศึกษา (McIntosh & Goldnor 1986 : 23, อางถึงใน วรรณา วงษวานิช 2539 : 124-125) 
 จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียว สามารถสรุปไดวา ส่ิงจูงใจจะ
เปนแรงกระตุนใหบุคคลเดินทางทองเท่ียวตามความสนใจของแตละบุคคล ซ่ึงปจจุบันมีการ
ทองเท่ียวมากมายหลายรูปแบบใหนักทองเท่ียวเลือกเดินทาง ไมวาจะเปนการเดินทางทองเท่ียวแบบ
สัมผัสธรรมชาติ การทองเท่ียวเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในแหลงทองเท่ียว หรือ 
การทองเท่ียวเพื่อชมความงามของศิลปะ สถาปตยกรรมในสมัยตาง ๆ  
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีการสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศมากมาย มีการ
รณรงคใหคนไทยเท่ียวในประเทศไทย นําสถานท่ีท่ีนาสนใจมาเผยแพรใหนักทองเท่ียวไทยไดรูจัก 
ซ่ึงถือวาเปนส่ิงจูงใจอยางหนึ่ง ท่ีกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในประเทศมากข้ึน 
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 ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจ ไมวาจะเปนความนาสนใจของประวัติความเปนมา หรือ
ความงดงามของสถาปตยกรรมตาง ๆ ซ่ึงถือไดวาเปนส่ิงจูงใจหนึ่งท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวสนใจ
เดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเปนจํานวนมาก ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษา
เลือกศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมที่ถือวาเปนสัญลักษณของประเทศไทยก็วาได คือ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามนั่นเอง สวนใหญนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะนิยมใชบริการดานมัคคุเทศก
เม่ือเขาชมสถานท่ีแหงนี้ ตรงกันขามกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีไมคอยนิยมใชบริการดานมัคคุเทศก
มากนัก จากการสังเกตเม่ือผูศึกษาไดเขาชมวัดพระศรีรัตศาสดาราม จะเห็นนักทองเท่ียวชาวไทยเขา
เยี่ยมชมเพียงความงามของศิลปะ สถาปตยกรรมตาง ๆ และสักการะพระแกวมรกต 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการศึกษาวา แรงจูงใจในการทองเท่ียวมีผลตอความตองการ      
การบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือไม 
 
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ 
 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) Maslow 
เช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหา
เปาหมายท่ีจะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับส่ิงท่ีมีความหมายตอ
ตนเอง เปนความจริงท่ีจะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ 
Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวท่ีมีความตองการ” (wanting animal) และเปนการยากท่ี
มนุษยจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow 
เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งแลวก็จะ
ยังคงเรียกรองความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ตอไป ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซ่ึงเปนผูท่ีมีความ
ตองการจะไดรับส่ิงตาง ๆ อยูเสมอ  
 Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนา
เหลานี้จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา ตั้งแตข้ันแรกไปสูความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเปนลําดับ  
 ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (The Need – Hierarchy Conception of Human 
Motivation) Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปไว
เปนลําดับ ดังนี้  
 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs)  
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)  
 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and love needs)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

21 

 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Esteem needs)  
 5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs)  
 ลําดับข้ันความตองการของมาสโล มีการเรียงลําดับข้ันความตองการที่อยูในข้ันต่ําสุด 
จะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตองการที่อยูในข้ันสูงข้ึน
ตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 
 1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ีมี
อํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดชัดท่ีสุด จากความตองการท้ังหมดเปนความตองการที่ชวยการ
ดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน การพักผอนนอนหลับ ความตองการทาง
เพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความตองการที่จะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
รางกายเหลานี้จะเก่ียวของโดยตรงกับความอยูรอดของรางกายและของอินทรีย ความพึงพอใจท่ี
ไดรับ ในข้ันนี้จะกระตุนใหเกิดความตองการในข้ันท่ีสูงกวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวท่ี
จะสนองความตองการพื้นฐานนี้ก็จะไมไดรับการกระตุน ใหเกิดความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน
อยางไรก็ตาม ถาความตองการอยางหนึ่งยังไมไดรับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภายใตความ
ตองการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําใหความตองการอ่ืน ๆ ไมปรากฏหรือกลายเปนความตองการระดับรอง
ลงไป เชน คนท่ีอดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไมสามารถสรางสรรคส่ิงท่ีมีประโยชนตอโลกได 
บุคคลเชนนี้จะหมกมุนอยูกับการจัดหาบางส่ิงบางอยางเพื่อใหมีอาหารไวรับประทาน Maslow
อธิบายตอไปวาบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกเปนสุขอยางเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะ
ไมตองการส่ิงอ่ืนใดอีก ชีวิติของเขากลาวไดวาเปนเร่ืองของการรับประทาน ส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากนี้จะ
ไมมีความสําคัญไมวาจะเปนเสรีภาพ ความรัก ความรูสึกตอชุมชน การไดรับการยอมรับ และ
ปรัชญาชีวิต บุคคลเชนนี้มีชีวิตอยูเพื่อท่ีจะรับประทานเพียงอยางเดียวเทานั้น ตัวอยาง การขาด
แคลนอาหารมีผลตอพฤติกรรม ไดมีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพื่อแสดงวา ความตองการ
ทางดานรางกายเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะเขาใจพฤติกรรมมนุษย และไดพบผลวาเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงของพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือน้ําติดตอกันเปนเวลานาน ตัวอยางคือ เม่ือ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในคาย Nazi ซ่ึงเปนท่ีกักขังเชลย เชลยเหลานั้นจะละท้ิงมาตรฐานทางศีลธรรม
และคานิยมตาง ๆ ท่ีเขาเคยยึดถือภายใตสภาพการณปกติ เชน ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช
วิธีการตาง ๆ ท่ีจะไดรับอาหารเพ่ิมข้ึน อีกตัวอยางหนึ่งในป ค.ศ. 1970 เคร่ืองบินของสายการบิน 
Peruvian ตกลงท่ีฝงอาวอเมริกาใตผูท่ีรอดตายรวมท้ังพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยูรอด
โดยการกินซากศพของผูท่ีตายจากเคร่ืองบินตก จากปรากฏการณนี้ช้ีใหเห็นวาเม่ือมนุษยเกิดความ
หิวข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา จึงไมตองสงสัยเลยวามนุษยมีความตองการทางดาน
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รางกายเหนือความตองการอ่ืน ๆ และแรงผลักดันของความตองการนี้ไดเกิดข้ึนกับบุคคลกอนความ
ตองการอ่ืน ๆ  
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความตองการทางดานรางกาย
ไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูข้ันใหมตอไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกวาความตองการ
ความปลอดภัยหรือความรูสึกม่ันคง (safety or security) Maslow กลาววาความตองการความ
ปลอดภัยนี้จะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ตองการความ
ชวยเหลือและตองพึ่งพออาศัยผูอ่ืน ตัวอยาง ทารกจะรูสึกกลัวเม่ือถูกท้ิงใหอยูตามลําพังหรือเม่ือเขา
ไดยินเสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสวางมาก ๆ แตประสบการณและการเรียนรูจะทําใหความรูสึกกลัว
หมดไป ดังคําพูดท่ีวา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟาแลบอีกตอไปแลว เพราะฉันรูธรรมชาติในการ
เกิดของมัน” พลังความตองการความปลอดภัยจะเห็นไดชัดเจนเชนกันเม่ือเด็กเกิดความเจ็บปวย 
ตัวอยางเด็กท่ีประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรูสึกกลัวและอาจแสดงออกดวยอาการฝนรายและความ
ตองการท่ีจะไดรับความปกปองคุมครองและการใหกําลังใจ 
  Maslow กลาวเพิ่มเติมวาพอแมท่ีเล้ียงดูลูกอยางไมกวดขันและตามใจมากจนเกินไป
จะไมทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการใหนอน
หรือใหกินไมเปนเวลาไมเพียง แตทําใหเด็กสับสนเทานั้นแตยังทําใหเด็กรูสึกไมม่ันคงใน
ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพอแมท่ีไมดีตอกัน เชน ทะเลาะกันทํารายรางกายซ่ึงกัน
และกัน พอแมแยกกันอยู หยา ตายจากไป สภาพการณเหลานี้จะมีอิทธิพลตอความรูท่ีดีของเด็ก ทํา
ใหเด็กรูวาส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไมม่ันคง ไมสามารถคาดการณไดและนําไปสูความรูสึกไมปลอดภัย 
  ความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแมวาจะผานพนวัยเด็กไปแลว 
แมในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเปนผูคุมครอง เชน ผูรักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการ
ประกันตาง ๆ และผูท่ีทําหนาท่ีใหการรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอ่ืน เชน แพทย 
พยาบาล แมกระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีจะใฝหาความปลอดภัยของผูอ่ืน เชน แพทย 
พยาบาล แมกระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีจะใฝหาความปลอดภัยดวยกันท้ังส้ิน ศาสนา
และปรัชญาท่ีมนุษยยึดถือทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง เพราะทําใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมี
เหตุผลและวิถีทางท่ีทําใหบุคคลรูสึก “ปลอดภัย” ความตองการความปลอดภัยในเร่ืองอ่ืน ๆ จะ
เกี่ยวของกับการเผชิญกับส่ิงตาง ๆ เหลานี้ สงคราม อาชญากรรม น้ําทวม แผนดินไหว การจลาจล 
ความสับสนไมเปนระเบียบของสังคม และเหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกับสภาพเหลานี้ 
  Maslow ไดใหความคิดตอไปวาอาการโรคประสาทในผูใหญ โดยเฉพาะโรค
ประสาทชนิดย้ําคิด-ย้ําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของการคนหา
ความรูสึกปลอดภัย ผูปวยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวาเขากําลังประสบเหตุการณทท่ีรายกาจ
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และกําลังมีอันตรายตาง ๆ เขาจึงตองการมีใครสักคนท่ีปกปองคุมครองเขาและเปนบุคคลท่ีมีความ
เขมแข็งซ่ึงเขาสามารถจะพึ่งพาอาศัยได 
 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs)
ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการขั้นท่ี 3 ความตองการน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว บุคคล
ตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความสัมพันธ
ภายในครอบครัวหรือกับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับบุคคล กลาวคือ 
บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดท้ิงไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไมมีเพื่อน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจํานวนเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ไดลดนอยลงไป 
นักเรียนท่ีเขาโรงเรียนท่ีหางไกลบานจะเกิดความตองการเปนเจาของอยางยิ่ง และจะแสวงหาอยาง
มากท่ีจะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
  Maslow คัดคานกลุม Freud ท่ีวาความรักเปนผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทาง
เพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไมใชสัญลักษณของเร่ืองเพศ (sex) เขาอธิบายวา ความ
รักท่ีแทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกท่ีดี ความสัมพันธของความรักระหวางคน 2 คน จะรวมถึง
ความรูสึกนับถือซ่ึงกันและกัน การยกยองและความไววางใจแกกัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําวา
ความตองการความรักของคนจะเปนความรักท่ีเปนไปในลักษณะท้ังการรูจักใหความรักตอผูอ่ืน
และรูจักท่ีจะรับความรักจากผูอ่ืน การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนส่ิงท่ีทําให
บุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวาง
และเคียดแคน กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็นวาบุคคลตองการความรักและความรูสึกเปน
เจาของ และการขาดส่ิงนี้มักจะเปนสาเหตุใหเกิดความของคับใจและทําใหเกิดปญหาการปรับตัว
ไมได และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจในลักษณะตาง ๆ  
  ส่ิงท่ีควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเปดเผย
ตัวเองเม่ือมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามเน่ืองจากกลัววาจะถูกปฏิเสธความรูสึก
เชนนี้ Maslow กลาววาสืบเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก การไดรับความรักหรือการขาดความ
รักในวัยเด็ก ยอมมีผลกับการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเร่ืองของความรัก 
Maslow เปรียบเทียบวาความตองการความรักก็เปนเชนเดียวกับรถยนตท่ีสรางข้ึนมาโดยตองการ
กาซหรือน้ํามันน่ันเอง (Maslow 1970 : 170) 
 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem needs)   เ ม่ื อความต อ งการ
ไดรับความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจ
แลว พลังผลักดันในข้ันท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในข้ันตอไปมาแทนท่ี กลาวคือมนุษย
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ตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือ
ตนเอง (self-respect) สวนลักษณะท่ี 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem 
from others) 
  4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน 
และมีความเปนอิสระ ทุกคนตองการท่ีจะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในงานภาระกิจตาง ๆ และมีชีวิตท่ีเดนดัง 
  4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from others) คือ ความ
ตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียงเปน
ท่ีกลาวขาน และเปนท่ีช่ืนชมยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในส่ิงท่ีเขากระทํา
ซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  
  ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ก็เปนเชนเดียวกับธรรมชาติของลําดับช้ันใน
เร่ืองความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนั่นคือ 
บุคคลจะแสวงหาความตองการไดรับการยกยองก็เม่ือภายหลังจาก ความตองการความรักและความ
เปนเจาของไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแลว และ Maslow กลาววามันเปนส่ิงท่ี
เปนไปไดที่บุคคลจะยอนกลับจากระดับข้ันความตองการในข้ันท่ี 4 กลับไปสูระดับข้ันท่ี 3 อีกถา
ความตองการระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงบุคคลไดรับไวแลวนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไป
ทันทีทันใด ดังตัวอยางท่ี Maslow นํามาอางคือหญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงเธอคิดวาการตอบสนองความ
ตองการความรักของเธอไดดําเนินไปดวยดี แลวเธอจึงทุมเทและเอาใจใสในธุรกิจของเธอ และได
ประสบความสําเร็จเปนนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและอยางไมคาดฝนสามีไดผละจากเธอไป ในเหตุการณ
เชนนี้ปรากฏวาเธอวางมือจากธุรกิจตาง ๆ ในการท่ีจะสงเสริมใหเธอไดรับความยกยองนับถือ และ
หันมาใชความพยายามท่ีจะเรียกรองสามีใหกลับคืนมา ซ่ึงการกระทําเชนนี้ของเธอเปนตัวอยางของ
ความตองการความรักซ่ึงคร้ังหนึ่งเธอไดรับแลว และถาเธอไดรับความพึงพอในความรักโดยสามี
หวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวของในโลกธุรกิจอีกคร้ังหนึ่ง  
  ความพึงพอใจของความตองการไดรับการยกยองโดยท่ัว ๆ ไป เปนความรูสึกและ
ทัศนคติของความเช่ือมั่นในตนเอง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา การมีพละกําลัง การมีความสามารถ 
และความรูสึกวามีชีวิตอยูอยางมีประโยชนและเปนบุคคลที่มีความจําเปนตอโลก ในทางตรงกัน
ขามการขาดความรูสึกตาง ๆ ดังกลาวนี้ยอมนําไปสูความรูสึกและทัศนคติของปมดอยและ
ความรูสึกไมพอเพียง เกิดความรูสึกออนแอและชวยเหลือตนเองไมได ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนการรับรู
ตนเองในทางนิเสธ (negative) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึกขลาดกลัวและรูสึกวาตนเองไมมี
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ประโยชนและส้ินหวังในส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการของชีวิต และประเมินตนเองต่ํากวา
ชีวิตความเปนอยูกับการไดรับการยกยอง และยอมรับจากผูอ่ืนอยางจริงใจมากกวาการมีช่ือเสียงจาก
สถานภาพหรือการไดรับการประจบประแจง การไดรับความนับถือยกยองเปนผลมาจากความเพียร
พยายามของบุคคล และความตองการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนไดถาบุคคลนั้นตองการคําชมเชย 
จากผูอ่ืนมากกวาการยอมรับความจริงและเปนท่ียอมรับกันวาการไดรับความนับถือยกยอง  
มีพื้นฐานจากการกระทําของบุคคลมากกวาการควบคุมจากภายนอก 
 5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) ถึงลําดับ
ข้ันสุดทาย ถาความตองการลําดับข้ันกอน ๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพ ความ
ตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความตองการเขาใจตนองอยางแทจริง 
วาเปนความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอยางซ่ึงบุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มท่ีในส่ิงท่ีทาทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถ
ของตน กลาวโดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความตองการอยางหน่ึงของบุคคลท่ีจะ
บรรลุถึงวจุดสูงสุดของศักยภาพ เชน “นักดนตรีก็ตองใชความสามารถทางดานดนตรี ศิลปนก็
จะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคลเหลานี้ไดบรรลุถึงเปาหมายท่ีตนต้ังไวก็เช่ือได
วาเขาเหลานั้นเปนคนท่ีรูจักตนเองอยางแทจริง”  (Maslow 1970 : 46) 
  ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะดําเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดย
อัตโนมัติ โดยความเปนจริงแลว Maslow เช่ือวาคนเรามักจะกลัวตัวเองในส่ิงเหลานี้ “ดานท่ีดีท่ีสุด
ของเรา ความสามารถพิเศษของเรา ส่ิงท่ีดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสรางสรรค” 
(Maslow 1962 : 58) 
  ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงมิไดมีแตเฉพาะในศิลปนเทานั้น คนท่ัว ๆ ไป 
เชน นักกีฬา นักเรียน หรือแมแตกรรมกรก็สามารถจะมีความเขาใจตนเองอยางแทจริงไดถาทุกคน
สามารถทําในส่ิงท่ีตนตองการใหดีท่ีสุด รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความ
แตกตางอยางกวางขวางจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง กลาวไดวามันคือระดับความตองการท่ีแสดง
ความแตกตางระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญท่ีสุด 
  Maslow ไดยกตัวอยางของความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริง ในกรณีของ
นักศึกษาชื่อ Mark ซ่ึงเขาไดศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปนระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเปน
นักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอ่ืน ๆ อาจจะอธิบายวาทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอยาง เชน Freud 
อาจกลาววามันสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับส่ิงท่ีเขาเก็บกด ความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองเพศไวตั้งแตวัย
เด็ก ขณะที่ Adler อาจมองวามันเปนความพยายามเพ่ือชดเชยความรูสึกดอยบางอยางในวัยเด็ก 
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Skinner อาจมองวาเปนผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต ขณะท่ี Bandura สัมพันธเร่ืองนี้
กับตัวแปรตาง ๆ ทางการเรียนรูทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาวา Mark กําลังจะพุงตรงไป
เพื่อท่ีจะเปนบุคคลท่ีเขาตองการจะเปนตัวอยางท่ีแสดงถึง การมุงตรงไปสูเปาประสงคในอาชีพโดย
ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริงและถาจะพิจารณากรณีของ Mark ใหลึกซ่ึงยิ่งข้ึน ถา 
Mark ไดผานกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและไดเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและ
ในท่ีสุดก็ไดรับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค ส่ิงท่ีจะตองวิเคราะห Mark ตอไปก็คือ เมื่อเขาสําเร็จ
การศึกษาดังกลาวแลวถามีบุคคลหนึ่งไดเสนองานใหเขาในตําแหนงตํารวจสืบสวน ซ่ึงงานใน
หนาท่ีนีจะไดรับคาตอบแทนอยางสูงและไดรับผลประโยชนพิเศษหลาย ๆ อยางตลอดจน
รับประกันการวาจางและความม่ันคงสําหรับชีวิต เม่ือประสบเหตุการณเชนนี้ Mark จะทําอยางไร 
ถาคําตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะยอนกลับมาสูความตองการระดับท่ี 2 คือความตองการความ
ปลอดภัย สําหรับการวิเคราะหความเขาใจตนเองอยางแทจริง Maslow กลาววา “อะไรท่ีมนุษย
สามารถจะเปนไดเขาจะตองเปนในส่ิงนั้น” เร่ืองของ Mark เปนตัวอยางงาย ๆ วา ถาเขาตกลงเปน
ตํารวจสืบสวน เขาก็จะไมมีโอกาสที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง  
  ทําไมทุก ๆ คนจึงไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเองอยางแทจริง (Why Can’t All 
People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow สวนมากมนุษยแมจะไมใชท้ังหมด
ท่ีตองการแสวงหาเพื่อใหเกิดความสมบูรณภายในตน จากงานวิจัยของเขาทําให Maslow สรุปวา
การรูถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเปนบังคับ สวนบุคคลท่ีมี
พรสวรรคมีจํานวนนอยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เช่ือวาการนํา
ศักยภาพของตนออกมาใชเปนส่ิงท่ียากมาก บุคคลมักไมรูวา ตนเองมีความสามารถและไมทราบวา
ศักยภาพนั้นจะไดรับการสงเสริมไดอยางไร มนุษยสวนใหญยังคงไมม่ันใจในตัวเองหรือไมม่ันใจ
ในความสามารถของตนจึงทําใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยางแทจริง และยังมีส่ิงแวดลอมทาง
สังคมท่ีมาบดบังพัฒนาการทางดานความตองการของบุคคลดังนี้  
  อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอยางหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสังคมมีตอการ
เขาใจตนเอง คือแบบพิมพของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดวาลักษณะเชนไรที่แสดง
ความเปนชาย (masculine) และลักษณะใดท่ีไมใชความเปนชาย เชนจัดพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความออนโยน ส่ิงเหลานี้วัฒนธรรมมี
แนวโนมท่ีจะพิจารณาวา “ไมใชลักษณะของความเปนชาย” (unmasculine) หรือความเชื่อถือของ
วัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีไมมีคุณคา เชน ยึดถือวาบทบาทของผูหญิงข้ึนอยูกับ
จิตวิทยาพัฒนาการของผูหญิง เปนตน การพิจารณาจากเกณฑตาง ๆ ดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ 
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“สภาพการณท่ีดี” มากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยางแทจริง (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

 ผูศึกษาไดนําทฤษฎีความตองการของ Maslow มาใชศึกษาความตองการการบริการดาน
มัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อรุณสวัสดิ์  ภูริทัตพงศ  (2551) วิจัยเ ร่ือง “การพัฒนาบนพื้นฐานของคุณคาทาง
วัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในฐานะแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินคุณคาทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในฐานะเปนแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ผลท่ีไดจากการประเมินในคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนตัวช้ีวัดและแนะแนวทาง
เพื่อวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานในอนาคต 
 งานวิจัยนี้ใชวิธีการผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบ
งานวิจัยประกอบดวยการกําหนดตัวอยางปจจัย การกําหนดคําถามการวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก การ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการสังเกตการณโดยตรง ในสวนวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูมีสวนเก่ียวของในระบบ
การทองเท่ียวของอําเภอเชียงคาน 4 กลุม ประกอบดวย ประชาชนในทองถ่ิน ตัวแทนชุมชน 
เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐบาลและผูประกอบการ แบงการสัมภาษณเปน 4 รอบระหวางชวงเดือน
มีนาคม 2550ถึงเดือนเมษายน 2551 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ตั้งแตวันท่ี 30 
ธันวาคม 2551-15 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงเปนชวงฤดูทองเท่ียวของพื้นท่ี คาความนาเช่ือถือของ
เคร่ืองมืออยูท่ี 0.85 ซ่ึงเปนคาท่ียอมรับไดในทางสถิติ และคาความเช่ือม่ันจากผลของการตอบ
แบบสอบถามคิดเปนรอยละ 95 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือหาความถ่ี 
คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for 
Social Science for Windows) version 13.0 
 ผลการศึกษาปรากฏวา  อําเภอเชียงคานมีคุณคาทางวัฒนธรรม  5 ดานคือ  ดาน
ประวัติศาสตร ดานสังคม ดานอารมณ ดานสุนทรียศาสตรและดานเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวเห็น
วาเปนจุดเดนของเชียงคานคือความเงียบและวิถีชีวิตที่เรียบงายของคนพ้ืนถ่ินและตองการใหสภาวะ
ดังกลาวคงอยูสืบไป สถาปตยกรรมท่ีควรอนุรักษไดแกบานเรือนไมเการิมแมน้ําโขงและแหลง
โบราณสถาน ดานท่ีพักและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียวอยูในเกณฑดี แตควร
ปรับปรุงในเร่ืองปายบอกทางไปยังแหลงทองเท่ียวและปายขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหง 
เพื่อความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและเกิดการเรียนรูและเขาใจคุณคาของเมืองเชียงคาน 
หลังจากวิเคราะหผลท่ีไดจากการวิจัยแลว ผูวิจัยไดเสนอแผนการพัฒนาอําเภอเชียงคาน ในฐานะ
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แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมดวยแนวคิด “เมืองเดินชา” เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีตั้งอยู
บนพื้นฐานคุณคาของเมืองเชียงคานอยางแทจริง     
 จุฑามาศ  คงสวัสดิ์ (2550) วิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
แรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในบริเวณ เมืองโบราณอูทอง และ
ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองโบราณอูทอง ของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและมัคคุเทศก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม 
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS /PC(+) สถิติท่ีใชคือความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานคือ t – test และ Analysis of Variance 
(ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุ
นอยกวา หรือเทากับ 20 ปมีจํานวนมากท่ีสุด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษามี
จํานวนมากท่ีสุด สวนใหญไมเคยมาทองเท่ียวการเดินทางมาคร้ังนี้เปนคร้ังแรก และเดินทางมาจาก
ภาคกลาง ประเภทกลุมเดินทางคือมากับกลุมเพ่ือน ใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดินทาง
และตัดสินใจทองเท่ียวโดยพิจารณาจากส่ือประชาสัมพันธ ท่ีเปนการแนะนําจากเพื่อนมากท่ีสุด 
 นักทองเท่ียวเห็นวาแรงจูงใจในการทองเท่ียวโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากจํานวน 5 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ ดานการบริหาร 
ดานส่ิงดึงดูดใจในการทองเที่ยว ดานการเดินทาง ดานจุดมุงหมายในการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกตามลําดับ และสุดทายมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลางคือดานการประชาสัมพันธ การ
ทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเท่ียวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกันมีระดับ
แรงจูงใจในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองโบราณอูทอง ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และมัคคุเทศก มีระดับความคิดเห็นตอการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองโบราณอูทอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับปานกลางท้ังหมด 5 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานกายภาพหรือภูมิ
ทัศน ดานความปลอดภัย ดานการใหชุมชนมีสวนรวม ดานแหลงเรียนรู และดานความสะดวกหรือ
บริการพื้นฐาน 
 สุกัญญา  ก่ิมเปยม (2551) : วิจัยเร่ือง “การศึกษาศักยภาพดานการทองเท่ียวของ
พระราชวังสยามจันทร จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพดานการทองเท่ียวของ
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของ
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พระราชวังสนามจันทร และศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิ
เคราหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชความเรียงแบบบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบวาศักยภาพดานการทองเท่ียวของพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม อยูในระดับมาก โดยศักยภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือปจจัยทางดานธรรมชาติ ไดแกเร่ือง 
การจัดสวน ความรมร่ืนของสถานท่ีและความสะอาดเปนระเบียบของสถานท่ี ปจจัยทางดาน
ประวัติศาสตรและศาสนา ไดแก เร่ืองของประติมากรรม คือเทวรูปพระคเณศ และพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 แนวทางพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของพระราชวังสยามจันทร ไดแก ควร
ปรับปรุงคูน้ําลอมรอบพระราชวังสนามจันทร และควรติดต้ังเคร่ืองบําบัดน้ําเพิ่มออกซิเจนในน้ํา 
ควรจัดแสดงพระราชประวัติดและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ใหมากกวาท่ีจัดแสดงอยู ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในดานบุคลิกภาพ ดานการใหบริการที่ดี 
และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ควรมีการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
ใหแกเจาหนาที่ ควรจัดกิจกรรมวันสําคัญอันเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดใหมีการลงนามถวายพระพร ควรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในวโรกาสท่ีเปนวันสําคัญของ
พระองคทาน เชน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ควรมีรถรางรับ-สง นักทองเที่ยวจากองคพระปฐม
เจดียมายังพระราชวังสนามจันทร เพื่ออํานวจความสะดวกในการเดินทางใหแกนักทองเท่ียว 
 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ท่ีพบ ไดแก ดานบุคลากร ปญหา
เกี่ยวกับความเท่ียงธรรมหรือความยุติธรรม ดานการเงิน งบประมาณ เกี่ยวกับการบํารุง ซอมแซม 
รักษาสภาพสถานที่ตาง ๆ ดานวัสดุ อุปกรณ อาคารสถานท่ี เกี่ยวกับสวัสดิการ (รถยนตรับ-สง) ท่ี
ทางหนวยงานจัดใหเจาหนาท่ี ดานการจัดการเกี่ยวกับความตองการขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรจัดใหเจาหนาท่ีมีโอกาศไดไปศึกษาเรียนรูและดูงาน
ตางประเทศหรือนอกสถานท่ี ควรมีวบประมาณเกี่ยวกับพระราชวังสยามจันทรใหมากกวานี้ 
 อัญชุ ลี   นิลสนธิ ,  ชัยโรจน   สายพันธุ ,  เทเวศร   พิ ริยพฤนท  (2549)  วิจัย เ ร่ือง 
“คุณลักษณะท่ีเปนจริงและที่คาดหวังของมัคคุเทศกในความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและท่ีคาดหวังของมัคคุเทศกในความคิดเห็นของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จําแนกตามตัวแปร เพศ 
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อายุและสัญญชาติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือนักทองเท่ียวชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดาและ
ออสเตรเลีย ท่ีเดินทางมาทองเท่ียในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จํานวน 387 
คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา (t-test) 
และทดสอบคาเอฟ (F-test)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นและความคาดหวังตอคุณลักษณะของ
มัคคุเทศกกรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอยูในระดับมาก 
 2. นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีเปนจริงและท่ีคาดหวังของ
มัคคุเทศก กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ท้ังโดยรวม ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน ยกเวนดานวิชาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 3. นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีเพศและสัญชาติตางกัน มีความคิดเห็นและความ
คาดหวังตอคุณลักษณะของมัคคุเทศกไมแตกตางกัน 
 4. นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นและความคาดหวังตอ
คุณลักษณะของมัคคุเทศกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พรทิพย  กิจเจริญไพศาล (2553) : วิจัยเร่ือง “การศึกษาทรัพยากรทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี และเสนอแนะแนว
ทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ในดานทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมมอญ ความคิดเห็นของภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักทองเท่ียว เกี่ยวกับการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเท่ียว 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีท้ังส้ิน 418 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีภาครัฐ ใน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสรจังหวัด แผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
จํานวน 10 คน, ผูประกอบการดานการบริการทองเที่ยวเอกชน และมีผูประกอบการดานท่ีพัก 
จํานวน 10 คน, ประชาชนใน อําเภอเมือง และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 75 คน และ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ในอําเภอเมือง และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 321 
คน โดยมีรายการตรวจสอบทรัพยากร แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บ
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รวบรวมขอมูลใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงโดยเดน
ดานวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชาวมอญ ดานประวัติศาสตร ดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
ไดแก วัดมอญ เตาโองอาง เครื่องปนดินเผา ตุมสามโคก ตลอดจนดานประเพณี เทศกาล ไดแก 
งานสงกรานต งานแหเสาหงสธงตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมาญ ไดแก อาหารการกิน 
การแตงกาย 
 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ควรเนนการพัฒนา
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษและถายทอดภูมิปญญา และองคความรูใหคง
อยูอยางตอเน่ือง 
 แนวทางการพัฒนาดานกิจกรรมทองเท่ียวของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาดานการ
คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเสนทางการเดินทางไปสูแหลงทองเท่ียวใหเช่ือมโยงถึง
กัน ตลอดจนพัฒนาดานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก โดยการใหขอมูลดานการทองเท่ียวกับ
นักทองเท่ียวควบคูการใหความรูดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงความตองการการบริการ
ดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น เพื่อใหขอมูลและการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไวเปนข้ันตอน ดังนี้  
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึกษาใชระเบียบวธีิวจิยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  เปนดังนี้ 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน 1,028,591 คน (สํานักพระราชวัง 2553)  
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane  
(สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95) โดยการกําหนดคาความคลาดเคล่ือนท่ี 5% (d = 0.05) ดวยระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังสูตรตอไปนี้ 
 

  n =      21 Ne
N

+  
 
 โดยท่ี n คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา 
  N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด (นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว 
    วัดพระศรีรัตนศาสดารามจํานวน 1,028,591 คน)   
  e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได (กําหนด 0.05) 
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 แทนคาตามสูตร n =       1,028,591     
      1+1,028,591(0.05)2 

     = 399.999 
 

 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 400 ตัวอยาง ทําการสุมตัวอยาง 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม โดยเลือกกลุมตัวอยางอายุตั้งแต 22 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดและ
สามารถใชบริการดานมัคคุเทศก จํานวน 400 คน ซ่ึงเก็บขอมูลบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีเนื้อหา
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
สูงสุด รายได อาชีพ สถานภาพสมรส แหลงท่ีอยูอาศัย และลักษณะการทองเท่ียว ลักษณะคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เปนขอคําถามแบบปด (Close-ended Question)  
 สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมิน
เปน 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2551 : 77) 
 ระดับความสําคัญ คาคะแนนน้ําหนักของตัวเลือกตอบ 
 มากท่ีสุด กําหนดใหคะแนนเปน  5  คะแนน 
 มาก กําหนดใหคะแนนเปน  4  คะแนน 
 ปานกลาง กําหนดใหคะแนนเปน  3  คะแนน 
 นอย กําหนดใหคะแนนเปน  2  คะแนน 
 นอยที่สุด กําหนดใหคะแนนเปน  1  คะแนน 
 เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดลําดับคะแนนเฉล่ียระดับความสําคัญตอแนวคิดการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดาน
มัคคุเทศก กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2551 : 77) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

34 

 คาคะแนนเฉล่ีย ระดับความสําคัญ 
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง นอย 
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) เปนขอคําถามแบบปด (Close-ended Question) ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนัก
ของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) ดังนี้ 
 ระดับแรงจูงใจ คาคะแนนน้ําหนักของตัวเลือกตอบ 
 มากท่ีสุด กําหนดใหคะแนนเปน  5  คะแนน 
 มาก กําหนดใหคะแนนเปน  4  คะแนน 
 ปานกลาง กําหนดใหคะแนนเปน  3  คะแนน 
 นอย กําหนดใหคะแนนเปน  2  คะแนน 
 นอยท่ีสุด กําหนดใหคะแนนเปน  1  คะแนน 
 
 เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดลําดับคะแนนเฉล่ียระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 
ชาวไทยในการเดินทางทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ 
(ธานินทร  ศิลปจารุ 2551 : 77) 
 คาคะแนนเฉล่ีย ระดับของแรงจูงใจ 
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง นอย 
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ใหกับกลุมตัวอยางท่ีวัดพระศรีรัตศาสดาราม จํานวน 400 ตัวอยาง ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 3 สัปดาห จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความสมบูรณ 
(Completeness) ของแบบสอบถาม จากนั้น ผูศึกษาจะนํามาเสนอผลการศึกษาโดยเสนอขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 1. แบบสอบถามขอท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคาความถ่ี
รอยละ 
 2. แบบสอบถามขอท่ี 2 แนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว
วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก โดยใชการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) 
 3. แบบสอบถามขอท่ี 3 ระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใชการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาวิจัย ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร โดยผูศึกษาไดทําการกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 N  แทน    จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
  แทน    คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน    ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน    ความถ่ี (Frequency) 
 
 ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษานํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษาดังนี้  
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส แหลงท่ีอยูอาศัย และลักษณะการทองเท่ียว 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทย
ท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการ
เดินทางทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส แหลงท่ีอยูอาศัย และลักษณะการทองเท่ียวโดย
การแสดงคาความถ่ีและรอยละ แสดงดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคาความถ่ีและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ    

 ชาย 207 51.75 

 หญิง 193 48.25 

    รวม 400 100.00 

2. อายุ    

 22 – 32 ป            156 39.00 

 33 – 43 ป 139 34.75 

 44 – 54 ป 73 18.25 

 55 ป ข้ึนไป 32 8.00 

    รวม 400 100.00 

3.  ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวามัธยมปลาย 38 9.50 

 มัธยมปลาย 46 11.50 

 อนุปริญญา 71 17.75 

 ปริญญาตรี 218 54.50 

 สูงกวาปริญญาตรี 27 6.75 

    รวม 400 100.00 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือน   

 ต่ํากวา 5,000 บาท 30 7.50 

 5,000   - 10,000 บาท 95 23.75 

 10,001 - 15,000 บาท 100 25.00 

 15,001 - 20,000 บาท 85 21.25 

 20,001 บาท ข้ึนไป 90 22.50 

    รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

5. อาชีพ    

 นักเรียน/นักศึกษา 68 17.00 

  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    29 7.25 

 พนักงานบริษัทเอกชน   134 33.50 

 แมบาน/พอบาน 18 4.50 

 ธุรกิจสวนตัว 73 18.25 

 รับจาง 77 19.25 

 ทํานา 1 0.25 

    รวม 400 100.00 

6. สถานภาพสมรส    

 โสด 206 51.50 

 สมรส 191 47.75 

 หยาราง / หมาย 3 0.75 

    รวม 400 100.00 

7. แหลงท่ีอยูอาศัย   

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 340 85.00 

 นครปฐม 4 1.00 

 สมุทรปราการ 14 3.50 

 นนทบุรี 2 0.50 

 สระบุรี 1 0.25 

 นครนายก 6 1.50 

 ชลบุรี 9 2.25 

 ฉะเชิงเทรา 1 0.25 

 ราชบุรี 11 2.75 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

7. แหลงท่ีอยูอาศัย   

 ลําปาง 3 0.75 

 นาน 1 0.25 

 เชียงใหม 2 0.50 

 เชียงราย 1 0.25 

 แพร 1 0.25 

 เลย 2 0.50 

 อุดร 1 0.25 

 ศรีสะเกษ 1 0.25 

    รวม 400 100.00 

8. ลักษณะการทองเที่ยว   

 มาคนเดียว 34 8.50 

 มากับครอบครัว 204 51.00 

 มากับกลุมเพื่อน 142 35.50 

 มากับสถานศึกษา 20 5.00 

    รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
จําแนกตามตัวแปรได ดังน้ี 
 เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.75 และเพศ
หญิงจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.25 ตามลําดับ 
 อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 22 – 32 ป จํานวน 152  คน คิดเปนรอยละ 39 
รองลง คือ มาอายุ 33 – 43 ปจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 และอายุ 44 – 54 ป จํานวน 73 
คน คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
17.75 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ  
 รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25 รองลงมามี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ตามลําดับ 
 อาชีพสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 134 
คน คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมา คือ รับจาง 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และ มีธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ เปนโสด จํานวน 206 คน 
คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมา คือ สมรส จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 และ หยาราง / 
หมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 ตามลําดับ 
 แหลงท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
340 คน คิดเปนรอยละ 85 และอยูในตางจังหวัด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 ซ่ึงประกอบดวย
จังหวัดตาง ๆ ดังนี้ อาศัยอยูจังหวัดสมุทรปราการ 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 รองลงมาคือ จังหวัด
ราชบุรี 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 และ จังหวัดชลบุรี 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ 
 ลักษณะการทองเท่ียว ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ มากับครอบครัว จํานวน 204 
คน คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาคือ มากับกลุมเพื่อน จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 และมาคน
เดียว จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมา

ทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวคิดการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการ 

ดานมัคคุเทศก 

 

 

ขอ 

แนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมา

ทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการ 

ดานมัคคุเทศก 
 S.D. 

ระดับ      

การบริการ 

1 
ทําใหทราบประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม 
4.48 0.621 มากท่ีสุด 

2 ประหยดัเวลาในการทองเท่ียว 4.31 0.695 มากท่ีสุด 

3 กิดความสะดวกสบายระหวางการเดินทางทองเท่ียว 4.30 0.675 มากท่ีสุด 

4 รูสึกปลอดภัยขณะเดินทางทองเท่ียว 4.23 0.726 มากท่ีสุด 

5 ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง 4.47 0.636 มากท่ีสุด 

6 รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการเดนิทางทองเท่ียว 4.29 0.725 มากท่ีสุด 

7 การเดินทางทองเท่ียวคุมคา 4.22 0.722 มากท่ีสุด 

8 ทําใหทราบถึงคุณคาทางดานวัฒนธรรมของวัดพระศรีรัตน-

ศาสดาราม ไดแก ดานประวตัิศาสตร ดานสุนทรียศาสตร

และดานเศรษฐกิจ 

4.57 0.601 มากท่ีสุด 

9 ทองเท่ียวไดท่ัวถึง 4.40 0.682 มากท่ีสุด 

10 
ทําใหทราบกฎระเบียบท่ีควรปฎิบัติเม่ือมาทองเท่ียว 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
4.49 0.596 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.443 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเทีย่วชาว
ไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก พบวา นักทองเท่ียว
ชาวไทยมีแนวคิดตอการทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.37 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีความเห็นวาการเดินทางมา
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทําใหทราบถึงคุณคาทางดานวัฒนธรรมของวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ไดแก ดานประวัติศาสตร ดานสุนทรียศาสตร และดานเศรษฐกิจ อยูในระดับมากท่ีสุด 
(  = 4.57) รองลงมา คือ ทําใหทราบกฎระเบียบที่ควรปฏิบัติเม่ือมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (  = 4.49) และ ทําใหทราบประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (  = 4.48) 
 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง

ทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในการเดินทางทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

ขอ 
แรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง 

ทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ 

1 ความมีช่ือเสียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4.69 0.484 มากท่ีสุด 

2 ความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ
พระแกวมรกต 

4.71 0.546 มากท่ีสุด 

3 ความสวยงามของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ
พระแกวมรกต 

4.73 0.497 มากท่ีสุด 

4 ความนาสนใจในประวัติความเปนมาของวัดพระศรี-
รัตนศาสดาราม 

4.63 0.529 มากท่ีสุด 

5 ความงดงามของสถาปตยกรรมของวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม 

4.71 0.508 มากท่ีสุด 

6 ความเกาแกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4.70 0.527 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.38 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา แรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียววัด

พระศรีรัตนศาสดาราม คือ ความสวยงามของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต 

โดยไดรับคะแนนมากท่ีสุด (  = 4.73) รองลงมา คือ ความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิ

มากรหรือพระแกวมรกต และ ความงดงามของสถาปตยกรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (  = 

4.71) และความเกาแกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (  = 4.70) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหเนื้อหาสําหรับคําถามปลายเปด ขอมูลเก่ียวกับขอคิดเห็นอ่ืน ๆ  

 ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอคําถามปลายเปด ขอมูลเกี่ยวกับ

ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ นักทองเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นวา แรงจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวชาวไทย

เดินทางมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ ความประทับใจในความสวยงามของสถานท่ี ซ่ึง

แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ เร่ืองของการเดินทางท่ีสะดวกก็เปนอีกแรงจูงใจหนึ่ง ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ยิ่งไปกวานั้น หากมีการบริการที่มีคุณภาพของมัคคุเทศก 

ก็จะยิ่งทําใหนักทองเท่ียวชาวไทย ไดรับความรู และความสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการ

ทองเท่ียว ดังนั้น หากมีการพัฒนาดานการบริการของมัคคุเทศกใหมีคุณภาพ ก็จะทําใหจํานวน

นักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มาทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ
บริการดานมัคคุเทศก เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวตอการบริการดานมัคคุเทศก และ 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานมัคคุเทศก 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา โดยแบงออก เปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 2. อภิปรายผล 
 3. ขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนท่ี 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา นักทองเท่ียว
ชาวไทยจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.75 มีอายุระหวาง 22 - 32 ป รอยละ 39 
และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 54.5  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 
15,000 บาท รอยละ 25 อาชีพของนักทองเท่ียวชาวไทย เปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 33.5 
และสถานภาพสมรสของนักทองเท่ียวชาวไทย  เปนโสด เปนรอยละ 51.5 อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร รอยละ 85 และลักษณะการทองเท่ียว ของนักทองเท่ียวชาวไทยมากับครอบครัว 
รอยละ 51 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัด
พระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีแนวคิดตอ
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด (  = 4.37)  
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 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวชาวไทย มีแนวคิดท่ีวา การเดินทางมาทองเท่ียว
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทําใหทราบถึงคุณคาทางดานวัฒนธรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ไดแก ดานประวัติศาสตร ดานสุทรียศาสตร และดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.57 รองลงมาคือ ทําใหทราบกฎระเบียบที่ควรปฎิบัติเม่ือมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 ทําใหทราบประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.48ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 ทองเท่ียวไดท่ัวถึง มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.40 ประหยัดเวลาในการทองเท่ียว มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 เกิดความสะดวกสบาย
ระหวางการเดินทางทองเท่ียว  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการเดนิทาง
ทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29  รูสึกปลอดภัยขณะเดินทางทองเท่ียว  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และ 
การเดินทางทองเท่ียวคุมคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 
 สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทางทองเท่ียววัด
พระศรีรัตนศาสดาราม พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีระดับแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียววดัพระ
ศรีรัตนศาสดารามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.69  
 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา แรงจูงใจที่สําคัญที่สุดที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทาง
มาทองเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ ความสวยงามของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ
พระแกวมรกต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 รองลงมาคือ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 ความงดงามของสถาปตยกรรมของวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 ความเกาแกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.70 ความมีชื่อเสียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 และ ความ
นาสนใจในประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4.63 ซึ่งทั้งหมดนี้อยู ในระดับ
แรงจูงใจท่ีมากท่ีสุดทุกรายขอ 
 สวนท่ี 4  ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอคําถามปลายเปด ขอมูล
เกี่ยวกับขอคิดเห็นอ่ืน ๆ นักทองเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นวา แรงจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียว
ชาวไทยเดินทางมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ ความประทับใจในความสวยงามของ
สถานท่ี ซ่ึงแสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย นอกจากน้ี เร่ืองของการเดินทางท่ีสะดวกก็เปนอีก
แรงจูงใจหนึ่ง ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ยิ่งไปกวานั้น หากมีการบริการที่มี
คุณภาพของมัคคุเทศก ก็จะยิ่งทําใหนักทองเท่ียวชาวไทย ไดรับความรู และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินระหวางการทองเท่ียว ดังน้ัน หากมีการพัฒนาดานการบริการของมัคคุเทศกใหมีคุณภาพ 
ก็จะทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษา ผูเขียนจะขอนําเสนอประเด็นขอคนพบท่ีนาสนใจเก่ียวกับ
ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มาทองเท่ียววัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร  ดังน้ี 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงพบวา การบริการดานมัคคุเทศก มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามในระดับมาก ไม
วาจะเปนดานการบริการหรือแนวคิดทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย นอกจากนี้ 
ความสําคัญของสถานที่ ความสวยงามของสถาปตยกรรม ความศักดิ์สิทธ์ิและความสวยงามของ
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต ก็เปนเหตุผลประการหน่ึงท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการมัคคุเทศก เนื่องจากมัคคุเทศก จะเปนผูใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ
ของสถานท่ี นอกจากนี้ยังใหความเพลิดเพลินและคอยอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวขณะ
เท่ียวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกดวย ดังนั้น มัคคุเทศกจึงตองมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
กลาวคือ จะตองมีการใหบริการขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงแกนักทองเท่ียว ไมวาจะเปนดานขอมูล
ของสถานท่ี ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติ เม่ือเขาเท่ียวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
มัคคุเทศกจะตองคอยบริการใหนักทองเท่ียวรูสึกปลอดภัยขณะเดินทาง  และมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินระหวางเท่ียวชมอีกดวย 
 จากการศึกษาของ สุกัญญา  กิ่มเปยม (2551) เร่ือง การศึกษาศักยภาพดานการทองเท่ียว
ของพระราชวังสยามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวของพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พบวา ศักยภาพดานการทองเท่ียวของ
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก โดยศักยภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ 
ปจจัยทางดานธรรมชาติ ไดแกเร่ือง การจัดสวน ความรมร่ืนของสถานท่ีและความสะอาดเปน
ระเบียบของสถานท่ี ปจจัยทางดานประวัติศาสตรและศาสนา ไดแก เร่ืองของประติมากรรม คือ
เทวรูปพระคเณศ และพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 จากการศึกษาของ อัญชุลี  นิลสนธิ, ชัยโรจน สายพันธุ, เทเวศร  พิริยพฤนท (2549) 
เ ร่ือง คุณลักษณะท่ีเปนจริงและที่คาดหวังของมัคคุเทศกในความคิดเห็นของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง พบวา นักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ มีความคิดเห็นและความคาดหวังตอคุณลักษณะของมัคคุเทศกกรณีศึกษาวัดพระศรี
รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอยูในระดับมาก สอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการศึกษาคร้ังนี้ กลาวคือ แรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรวมอยู
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ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแรงจูงใจหรือความคาดหวังคร้ังนี้ ประกอบดวย ความสวยงามของพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต ความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ
พระแกวมรกต ความงดงามของสถาปตยกรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ความเกาแกของวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ความมีช่ือเสียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และความนาสนใจในประวัติ
ความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยท้ังหมดนี้อยูในระดับแรงจูงใจท่ีมากท่ีสุดทุกรายขอ 
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 นักทองเท่ียวเที่ยวชาวไทย สวนใหญมีแนวคิดวา การมาทองเท่ียวทําใหทราบถึงคุณคา
ทางดานวัฒนธรรมของสถานท่ี ไดแก ดานประวัติศาสตร ดานสุนทรียศาสตรและดานเศรษฐกิจ อีก
ท้ังยังทําใหทราบกฎระเบียบท่ีควรปฎิบัติ ทําใหทราบประวัติความเปนมาของแหลงทองเท่ียว 
สําหรับมัคคุเทศนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหขอมูลแกนักทองเท่ียวท่ีถูกตองและเปนจริง ดังนั้น จึงมี
ความสําคัญท่ีมัคคุเทศนตองมีการศึกษาคนควาอยางถองแทเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของแหลง
ทองเท่ียว 
 เนื่องจากนักทองเท่ียวมีแนวคิดวา การไปทองเที่ยวโดยใชบริการมัคคุเทศก ทําให
สามารถทองเท่ียวไดท่ัวถึง และ ประหยัดเวลาในการทองเท่ียว เกิดความสะดวกสบายระหวางการ
เดินทางทองเที่ยว  ดังนั้น มัคคุเทศกจึงจําเปนท่ีตองมีการบริหารเวลาในแตและจุดของแหลง
ทองเท่ียวอยางเหมาะสม เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียวนั้น ๆ ไดตามหมาย
กําหนดเวลาและคอรบคลุมจุดทองเท่ียวท่ีนาสนใจอยางครอบคลุม 
 จากแนวคิดของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีเกี่ยวกับ ความตองการสนุกสนานเพลิดเพลิน
ระหวางการเดินทางทองเท่ียว รูสึกปลอดภัยขณะเดินทางทองเท่ียว  และการเดินทางทองเท่ียวคุมคา 
ในการใชบริการมัคคุเทศกระหวางการทองเท่ียวนั้น  เพื่อใหแนวคิดหรือความตองการของ
นักทองเท่ียวเปนไปตามประสงค มัคคุเทศนเองจําเปนตองชวยใหนักทองเท่ียวเดินทางไดอยาง
ท่ัวถึง  โดยไมละเลยส่ิงสําคัญใด ๆ ภายในสถานท่ีทองเท่ียว จําเปนตองนักทองเท่ียวไดรับความรู  
และขอมูลตาง ๆ ของแหลงทองเท่ียว  ท้ังในดานความสําคัญ ประวัติความเปนมา  ลักษณะทาง
ศิลปกรรม  ลักษณะภูมิประเทศ  และขอมูลอ่ืน ๆ ของแหลงทองเท่ียวไดอยางถูกตอง 
 นอกจากนี้มัคคุเทศกจําเปนตองชวยลดความกังวลใจใหกับนักทองเท่ียวในเรื่องการจัด
เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการเดินทางและการเยี่ยมชมสถานท่ีทองเที่ยว เพื่อปองกันไมให
นักทองเท่ียวตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ดวยตนเองในระหวางการเดินทางทองเท่ียว 
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 ยิ่งไปกวานั้น มัคคุเทศกตองใหความสําคัญในฐานะเปนผูนําในการอนุรักษทรัพยากร
การทองเท่ียวและใหความสําคัญในฐานะเปนผูสรางภาพพจนใหกับแหลงทองเท่ียว โดยส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งคือ มัคคุเทศกตองสรางความเขาใจอันดีระหวางชนชาติ  โดยพยายามอธิบาย หรือ
ช้ีแจงใหนักทองเท่ียวเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศ หรือในทองถ่ินนั้น ๆ เปนตน 
  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษา ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยว ท่ีมาทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษา ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ท่ีมาทองเท่ียวท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 3. ควรมีการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการดาน
มัคคุเทศกของมัคคุเทศกเอง เปนตน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” 
 
คําชี้แจง   : แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาของนางสาวนารี ศิษยธานนท  
 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาความตองการการบริการดานมัคคุเทศกของ
นักทองเท่ียวชาวไทยที่มาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ขอมูลท่ีไดรับจาก
ทานท้ังหมดจะใชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น  โดยนําเสนอในภาพรวม  มิใชรายบุคคล  จึงไม
กระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพ  ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดสละเวลาอันมี
คาของทานตอบแบบสอบถามตามความจริงจนครบถวน เพ่ือท่ีจะทําใหผลการวิจัยนี้ไดผลสมบูรณ
ตามความมุงหมาย  และขอขอบคุณท่ีทานไดใหความรวมมือเปนอยางสูง 
 แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยขอคําถาม 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว 
   วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก 
 สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  (    )  ท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานหนาขอความตอไปนี้ 
  สถานภาพของทาน   
 
1. เพศ (    )  หญิง (    )  ชาย 
 

2. อายุ (    )  22 – 32 ป (    )  33 – 43 ป 
 (    )  44 – 54 ป  (    )  55 ปข้ึนไป  
 

3. การศึกษาสูงสุด (    )  ต่ํากวามัธยมปลาย (    )  มัธยมปลาย 
 (    )  อนุปริญญา (    )  ปริญญาตรี 
 (    )  สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. รายได (    )  ต่ํากวา 5,000 บาท (    )  5,001 – 10,000 บาท  
 (    )  10,001 – 15,000 บาท (    )  15,001 – 20,000 บาท 
 (    )  20,001 ข้ึนไป 
 

5.อาชีพ (    )  นักเรียน/นักศึกษา (    )  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
 (    )  พนักงานบริษัทเอกชน (    )  แมบาน/พอบาน 
 (    )  ธุรกิจสวนตัว (    )  รับจาง  
 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 

6. สถานภาพสมรส (    )  โสด (    )  สมรส  
 (    )  หยาราง/หมาย 
 

7. แหลงท่ีอยูอาศัย (    )  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (    )  ตางจังหวัด (โปรดระบุ).................... 
 

8. ลักษณะการทองเท่ียว (    )  มาคนเดียว (    )  มากับครอบครัว  
 (    )  มากับกลุมเพื่อน (    )  มากับสถานศึกษา  
 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับแนวคิดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว 
 วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใชการบริการดานมัคคุเทศก   
คําชี้แจง   : กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

ระดับความสําคัญของแนวคดิการทองเที่ยว 
ขอคําถาม มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ทําใหทราบประวัติความเปนมาของวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 

     

2. ประหยัดเวลาในการทองเท่ียว      

3. เกิดความสะดวกสบายระหวางการ
เดินทางทองเท่ียว 

     

4. รูสึกปลอดภัยขณะเดินทางทองเท่ียว      

5. ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง      

6. รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการ
เดินทางทองเท่ียว 

     

7. การเดินทางทองเท่ียวคุมคา      

8. ทํ า ใ ห ท ร า บ ถึ ง คุ ณ ค า ท า ง ด า น
วัฒนธรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ไดแก ดานประวัติศาสตร ดาน
สุนทรียศาสตรและดานเศรษฐกิจ 

     

9. ทองเท่ียวไดท่ัวถึง      

10.ทําใหทราบกฎระเบียบที่ควรปฎิบัติเม่ือ
มาทองเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทางทองเท่ียว 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
คําชี้แจง   :  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับแรงจูงใจ 
ขอคําถาม มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1 ความมีช่ือเสียงของวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม 

     

2 ความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธมหามณี 
รัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต 

     

3 ความสวยงามของพระพุทธมหามณี 
รัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต 

     

4 ความนาสนใจในประวัติความเปนมา
ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

     

5 ความงดงามของสถาปตยกรรมของ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

     

6 ความเกาแกของวัดพระศรี รัตน -
ศาสดาราม 

     

 
อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง ท่ีใหความรวมมือในการตอบคาํถามในแบบสอบถาม 
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