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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นํ าเที่ยวในกลุ'มจังหวั ดภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อตอนล' าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี )” สําเร็จลุล'วงไปด%วยความอนุเคราะห7แ ละความเมตตาของ ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
อาจารย7ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ7 ผู%ช'วยศาสตราจารย7 ดร.ปริวรรต สมนึก ประธานกรรมการสอบ และ
ผู%ช'วยศาสตราจารย7 ดร.ชมพูนุท โมราชาติ กรรมการสอบ ผู%วิจัยใคร'ขอกราบขอบพระคุณเป;นอย'างสูง
ไว% ณ โอกาสนี้
ผู%วิจัยขอขอบพระคุณผู%เชี่ยวชาญด%านการท'องเที่ยวในการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช%
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ให%มีค วามสมบูรณ7 ได% แก' ผู%ช' ว ยศาสตราจารย7 ดร.สุ ริย า ส% มจั นทร7 อาจารย7 ค ณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร7 มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ปานแพร เชาว7ป ระยูร อาจารย7ค ณะ
พัฒนาการท'องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม'โจ% และผู%ช'วยศาสตราจารย7 ดร.ไพฑูรย7 มนต7พานทอง อาจารย7
คณะการจัดการท'องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 ได%กรุณาเป;นผู%เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค'า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัค คุเทศก7
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย (สํานักงานอุบลราชธานี) สมาคม
ธุรกิจการท'องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ผู%ป ระกอบการธุรกิ จนําเที่ย วในจั ง หวัด อํ านาจเจริ ญ จั งหวั ด ยโสธร จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ และจัง หวั ด
อุบลราชธานี และนักท'องเที่ยวที่เดินทางไปท'องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทุกท'านที่ให%ความ
อนุเคราะห7 ในการสัมภาษณ7 และเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอย
ช'วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู% ให%คําแนะนําในการวิจัยครั้ง
ผู%วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เลี้ยงดูและให%การสนับสนุนการศึกษาของข%าพเจ%า และ
พี่น%องทุกคนในครอบครัวที่ให%กําลังใจมาโดยตลอด จนทําให%ข%าพเจ%ามานะทํางานวิจัยจนสําเร็จลุล'วงใน
ครั้งนี้
กิตต7กวินเดชน7 วงศ7หมั่น
ผู%วิจัย

ข

บทคัดย$อ
เรื่อง

: แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
ผู%วิจัย
: กิตต7กวินเดชน7 วงศ7หมั่น
ชื่อปริญญา
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: นวัตกรรมการท'องเที่ยว
อาจารย7ที่ปรึกษา: ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
คําสําคัญ
: ผู%นําเที่ยว, คุณภาพการบริการ, กลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) ศึกษาสภาพของการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 2) ประเมินคุณภาพการ
บริ ก ารนํ า เที่ ย วในสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ด นามของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 และ 3) ยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 การวิจัย ครั้งนี้เป;นวิธีวิจัย
เชิงผสมผสาน ซึ่งประกอบไปด%วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช%แบบสอบถาม กลุ'มตัวอย'าง ได%แก' ตัวแทน
นักท'องเที่ยวที่เดินทางไปท'องเที่ยวยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 400 คน วิเคราะห7ข%อมูล
โดยการใช% โ ปรแกรมวิเ คราะห7 ส ถิ ติ ท างสั งคมศาสตร7 สถิ ติ ที่ใช%คื อค' าเฉลี่ ย ร% อยละ ส'ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ7เ ชิงลึกเป;นรายบุคคล
และประชุมกลุ'มย'อย กลุ'มตัวอย'างได%แก' ตัวแทนผู%นําเที่ยว จํานวน 30 คน ตัวแทนผู%เชี่ยวชาญทางด%าน
การท'องเที่ยวจํานวน 15 คน และวิเคราะห7ข%อมูลด%วยการจัดหมวดหมู'เชิงเนื้อหา
ผลการศึ ก ษา พบว' า สภาพของการบริ ก ารนํ า เที่ ย วของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ซึ่งมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก'อน
ปฏิบัติงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว'างนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และ 3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตัวแทน
ผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'เป;นเพศหญิง มีอายุระหว'าง 31 - 40 ปK สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน มีรายได%มากกว'า 30,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยู'
ในจังหวัดอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต'อคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก เรีย งลําดับ
จากมากไปหาน%อย คือ ด%านการประกันคุณภาพ ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ด%านการตอบสนองต'อ
ลูกค%า ด%านความเข%าอกเข%าใจ และด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยว
ในกลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 ประกอบไปด%วย 1) ด%านความเป;นรูปธรรมของ
บริการ ผู% นําเที่ยวควรแต'งกายสุ ภาพเรียบร%อย มีอุป กรณ7ข ยายเสี ยงสํ าหรั บบรรยายให%ข% อมูล มีธง
สัญลักษณ7ให%นักท'องเที่ยวสามารถมองเห็นได%ชัดเจน 2) ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ผู%นําเที่ยวควรมี

ค
บัตรผู%นําเที่ย วที่ถู กต% องตามระเบี ยบของกรมการท'องเที่ย ว มี การศึกษาภูมิศาสตร7 ประวัติ ศาสตร7
ประเพณี กฎระเบียบข%อบังคับของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม เพื่อบรรยายและตอบข%อซักถาม
ของนักท'องเที่ยวได% 3) ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ผู%นําเที่ยวควรรู%จักเรียนรู%และสังเกตพฤติกรรมของ
นักท'องเที่ยว และเสนอการบริการให%ความช'วยเหลือแก'นักท'องเที่ยวโดยที่นักท'องเที่ยวไม'ต%องร%องขอ
ดูแลให%นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายโดยเท'าเทียมกัน 4) ด%านการประกันคุณภาพผูน% าํ เทีย่ วควร
ต%องมีการฝPกอบรม และพัฒนาองค7ค วามใหม' ๆ เสมอ และสามารถทํางานภายใต%ความกดดันได% มี
ความรู%ด%านภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม รู%จักเส%นทางการเดินทางในประเทศเวียดนาม และรู%จัก
พิธีการตรวจคนเข%า เมืองเป;นอย'างดี และ 5) ด%านความเข%า อกเข%าใจ ผู%นําเที่ย วควรรู%จักศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ยวที่แตกต'างกันเพื่อเตรียมการให%บริการที่เหมาะสมแก'นักท'องเที่ยว
และให%ความสําคัญกับนักท'องเที่ยวอย'างเท'าเทียมกันทุกคน

ง
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This study aimed to 1) scrutinize the tour leaders’ process of Vietnam tours in
the 2nd Regional Lower Northeast Provinces, 2) to evaluate the tour leaders’ process
of Vietnam tours and 3) upgrade the tour leaders’ process of Vietnam tours. The
study was qualitative and quantitative research (mixed-method). Participants were 400
tourists who visited the Republic of Vietnam, 30 tour leaders, 15 tourism-specialized
experts. The data were statistically analyzed with the coding analysis; average,
percentage, deviation, frequency distributions.
The research methodology consisted of an individual in-depth interview, a small
group discussion, and a questionnaire.
The findings revealed that the tour leaders’ process of Vietnam tours in the 2nd
regional lower northeast provinces consisted of 3 steps: 1) preparation 2) working, and
3) end of tour. In addition, most participants were female, married, 31 – 40 years-old,
held a bachelor’s degree, received a monthly income of more than 30,000 baht,
worked as a private company staff, and stayed in Ubon Ratchathani. The tourists’
satisfaction towards the tour service quality of Vietnam in the 2nd regional lower
northeast provinces were high. The evaluated satisfactions consisted of assurance,
reliability, responsiveness, empathy and tangibility, respectively (high-low score).
Also, the guidelines for upgrading the tour leaders’ process of Vietnam tours
were 1) courteous Services : the tour leaders had to dress appropriately, provide
portable speakers and flags for clear sight-identification 2) reliability: the tour leaders
had to have the official guide license, and know geography, history, and traditions and
regulations of the Republic of Vietnam well to inform the tourists 3) customer service:
the tour leaders had to observe tourists’ behaviors and provide hospitality and assist

จ
the tourists efficiently. 4) quality assurance: tour leaders had to attend additional
training programs to update themselves on new knowledge and decrease their
chances for work depression, have English and Vietnamese language proficiencies,
know the tour routes and the immigrant office’s regulations in Vietnam well and 5)
empathy: tour leaders had to observe the tourists and provide appropriate services to
the tourists equally.
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บทที่1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปaญหาการวิจัย
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนาม (ประเทศเวีย ดนาม) ได%สถาปนาความสัมพันธ7
ทางการทูตระหว'างกันเป;นเวลากว'า 41 ปK ตั้งแต' พ.ศ. 2519 จนถึงป…จจุบัน ทั้งสองประเทศได%พัฒนา
ความสัมพันธ7และร'วมมือกันในด%านการค%า การพาณิช ย7 และอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว ซึ่งถือได%ว'า
เป; นกลไกสํ าคั ญในการผลั กดั นให%เ ศรษฐกิจและการค% าของทั้ง สองประเทศพั ฒนาเติบ โตขึ้นอย' าง
รวดเร็ว อีกทั้งยังเป;นตัวชี้วัดที่สําคัญบ'งบอกถึงระดับของการพัฒนาทางด%านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สถานกงสุล ณ นครโฮจิมินห7, 2560)
การท'องเที่ย วแห'งชาติเวียดนาม (Vietnam National Administration of Tourism: VNAT) ได%
ประกาศใช%คําขวัญและสัญลักษณ7ทางการท'องเที่ยวเพื่อส'งเสริมและประชาสัมพันธ7การท'องเที่ยวของ
เวียดนามในช'วง พ.ศ. 2555–2558 โดยกําหนดให%มีคําขวัญเพื่อดึงดูด นักท'องเที่ยวชาวต'างชาติว'า
“Vietnam – Timeless Charm” (ธนาคารเพื่อการส'งออกและนําเข%าแห'งประเทศไทย, 2555) และ
ใน พ.ศ. 2559 พบว'าประเทศมีจํานวนนักท'องเที่ยวต'างชาติที่มาเยือนจํานวน 899,700 คน ในขณะที่
มีนักท'องเที่ยวไทยเดินทางเยือนประเทศเวียดนามมีจํานวน 266,984 คน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2558
ประมาณ 24% (กรมเศรษฐกิจระหว'างประเทศ, 2560) ถือได%ว'าเวียดนามประสบความสําเร็จอย'าง
มากจนได%รับการคาดหมายจาก World Travel and Tourism Council (WTTC) ให%เป;นประเทศที่มี
อัตราการเจริญเติบโตด%านการท'องเที่ยวสูงสุดเป;นอันดับที่ 7 ของโลก ระหว'าง พ.ศ. 2548 – 2558
สืบเนื่องจากประเทศเวียดนามได%ชื่อว'าเป;นประเทศที่มีความปลอดภัยสําหรับ นักท'องเที่ยวมากที่สุด
แห'งหนึ่งในอาเซียนรวมไปถึงประเทศเวียดนามมีแหล'งท'องเที่ยวที่ได%รับการขึ้นทะเบียนเป;นมรดกโลก
ถึง 4 แห'ง คือ อ'าวฮาลอง พระราชวังเว% เมืองโหย'ยอัน (หรือฮอยอัน) และอาณาจักรจาม นอกจากนี้
ยังมีสถานที่สําคัญเกี่ยวกับสงคราม ได%แ ก' สถานที่สําคัญในการประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสที่เดียน
เบียนฟู อุโมงค7คูจีสมัยสงครามเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาที่บริเวณใกล%กับนครโฮจิมินห7 อีกทั้งประเทศ
เวี ยดนามยั งมี สถานที่ท' องเที่ย วที่ ทางธรรมชาติ อีกมากมาย ได% แก' สถานที่พักตากอากาศที่ ซาปา
ชายทะเลที่นครดานัง (สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการลงทุน, 2560) ซึ่งทั้งนี้นครดานังยังถือว'า
เป;นศูนย7กลางการคมนาคมและขนส'งของภูมิภาคและมีทางหลวงหมายเลย 1A (National Road 1A)
เชื่อมโยงการคมนาคมและขนส'งเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคใต%ทําให%นักท' องเที่ยวสามารถใช%
เส%นทางดังกล'าวสําหรับการเดินทางไปท'องเที่ยวยังแหล'งท'องเที่ยวที่ได%รับการขึ้นทะเบียนให%เป;นมรดก
โลกทั้ง 4 แห'ง จากองค7การการศึกษาวิทยาศาสตร7และวัฒนธรรมแห'งสหประชาชาติ (ยูเนสโก%) ได%
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งองค7การการท'องเที่ยวโลกแห'งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ระบุไว%ว'า
ประเทศเวียดนามติด 1 ใน 10 ของประเทศที่เป;นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท'องเที่ยวสําหรับ
นักท'องเที่ยวชาวต'างชาติ (องค7การการท'องเที่ยวโลกแห'งสหประชาชาติ, 2560)
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ตารางที่ 1.1 สถิตินกั ท$องเที่ยวไทยเดินทางไปท$องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ป8 (พ.ศ.)
2558
2559
2560

จํานวนนักท$องเที่ยวไทย (คน) : แสน
202,908
266,984
291,546

ที่มา: กรมเศรษฐกิจระหว'างประเทศ (2560)
ใน พ.ศ. 2560 การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทยและการท'องเที่ยวแห'งชาติเวียดนามได%มีการตกลง
ส'ง เสริ มการท' องเที่ ย วโดยให% มีการขายแพ็ ค เกจท'องเที่ ย วเชื่อมโยง 2 ประเทศภายใต% แ นวคิ ด 2
ประเทศ 1 จุดหมาย (Two Countries One Destination) เพื่อเป;นการสร%างแนวโน%มในการเดินทาง
ท'องเที่ยวของทั้งสองประเทศให%มีอัต ราสูงขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560: เว็บไซต7) เมื่อประเทศที่มีการ
ส'งเสริมให%มีการพัฒนาการท'องเที่ยว ธุรกิจการท'องเที่ยวในประเทศที่มีอัต ราการเจริญเติบ โตเพิ่มขึ้น
และเศรษฐกิจในประเทศนั้นดีขึ้นประชาชนเริ่มมีรายได%แ ละเริ่มมีการเดินทางท'องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น การเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศใกล% ๆ จึงถือได%ว'าเป;นจุด หมายปลายทางของการเดินทาง
ท'องเที่ยว (พรทิพย7 หิรัญเกตุ, 2560: เว็บ ไซต7) ซึ่งป…จจุบันการเดินทางท'องเที่ยวตามประเทศเพื่อน
บ%าน โดยเฉพาะประเทศเวียดนามเป;นที่นิยมของนักท'องเที่ยวชาวไทยจํานวนมากและถือเป;นธุรกิจที่
สร%างรายได%ให%กับผู%ประกอบการเป;นอย'างดีจึงทําให%มีบริษัทนําเที่ย วเกิดขึ้นเป;นจํานวนมากและเกิด
การแข'งขันกันอย'างรุนแรงซึ่งแต'ละบริษัทต'างมีการนําเอากลยุทธ7ในการให%บริการลูกค%าที่แตกต'างกัน
มาใช%ในการขายไม'ว'าจะเป;นการนําเสนอเส%นทางท'องเที่ยวที่น'าสนใจ โปรแกรมการนําเที่ยวมีค วาม
เหมาะสมกับเส%นทางการท'องเที่ยวรวมไปถึงราคาที่ดึงดูดใจและมีความเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสร%าง
ความประทับใจและดึงดูดใจนักท'องเที่ยวในด%านการให%บริการแก'นักท'องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการ
เลือกไกด7นําเที่ ยวที่มีคุ ณภาพ และมีค วามชํานาญเส%นทางเพื่ อที่จะคอยดู แลและตอบสนองความ
ต%องการของนักท'องเที่ย วและสร%างความพึงพอใจให%เป;นที่ยอมรับจากนักท'องเที่ยวที่ใช%บริการผู%นํา
เที่ยวได% (จิรศักดิ์ วงษ7คําจันทร7, 2560: เว็บไซต7)

ภาพที่ 1.1 โปรแกรมท$องเที่ยวเวียดนามของบริษทั ยูบีเค ทราเวล เซ็นเตอร2 พ.ศ. 2560
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ธุรกิ จนํ า เที่ ย วเป; นธุ รกิ จการให% บ ริก ารและอํานวยความสะดวกให% แ ก' นักท' องเที่ ย วในพื้ นที่ ที่
นักท'องเที่ยวมีความประสงค7จะเดินทางไปท'องเที่ยวยังสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะมีผ ล
ต'อการดําเนินงานของธุ รกิจนําเที่ยวคือการดูแ ล และให%บริการที่ดีมีคุณภาพของผู%นําเที่ย ว ซึ่งการ
บริการนั้นต%องสามารถตอบสนองต'อความต%องการและความพึงพอใจของนักท'องเที่ยวได% เพื่อสร%าง
ความประทับใจต'อการให%บริการนั้นและจะนําไปสู'การกลับมาใช%บริการซ้ําอีกครั้งในอนาคตและการ
บอกต'อของนักท'องเที่ย ว ดังที่ ศุภลักษณ7 สุริยะ (2556) กล'าวไว%ว'าคุณภาพการบริการนั้นมีผลต' อ
ความคาดหวังของนักท'องเที่ยวในอาเซียนซึ่งมีผลต'อความไว%วางใจ และความตั้งใจในการกลับมาซื้อ
ซ้ําอีกของนักท'องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ฉงจิ่ง หลี่, (2556) กล'าวไว%ว'า ควรให%มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของพนักงานเพื่อสามารถตอบสนองความต%องการและความคาดหวังของนักท'องเที่ยวได%อย'าง
มืออาชีพ ซึ่งสอดคล%องกับ เฉลิมชัย ชุติป…ญญะบุตร, (2554) กล'าวว'า บุคลากรทางการท'องเที่ยวควรมี
ความรู%ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอย'างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลข%างต%นจะ
เห็นได%ว'าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต'อธุรกิจการท'องเที่ย วโดยเฉพาะการบริการของธุรกิจนําเที่ย ว
ซึ่งมัคคุเทศก7คือตัวแปรสําคัญในการสร%างภาพหลักที่ดีให%แก'ธุรกิจนําเที่ยว
ป…จจุบันประเทศไทยขาดแคลนมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยวในหลายภาษาอีกทั้งมัค คุเทศก7และ
ผู%นําเที่ยวยังขาดทักษะในด%านต'าง ๆ และในป…จจุบันพบว'ามีผู%ที่ได%รับใบอนุญาตให%เป;นมัค คุเทศก7และ
ผู%นําเที่ยวมีจํานวนกว'า 60,000 คน ซึ่งในจํานวนนี้มีผู%ที่ป ระกอบอาชีพมัคคุเทศก7 และผู%นําเที่ย วอยู'
เพียง 14,000 คน (กรมการท'องเที่ยว กระทรวงการท'องเที่ยวและกีฬา, 2560) อย'างไรก็ตาม ในกลุ'ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนล'าง 2 ซึ่งมีมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยวที่ได%ทําการยื่นขอขึ้นทะเบียนและ
มี ใบอนุ ญ าตแล% ว จํ า นวน 550 คน (สํ า นั ก งานทะเบี ย นธุ รกิจนํ า เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก7 ส าขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2, 2560) ซึ่งในจํานวนนี้มัคคุเทศก7 และผู%นําเที่ยวส'วนใหญ'เป;นนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาด%านการท'องเที่ยวและการโรงแรมแล%วได%รับใบอนุญาตทันทีซึ่งนักศึกษาเหล'านี้ยังไม'มี
ประสบการณ7ในการทํางานด%านนําเที่ยวและการให%บริการแก'นักท'องเที่ยวจึงทําให%ไม'ส ามารถปฏิบัติ
หน%าที่เป;นมัคคุเทศก7หรือผู%นําเที่ยวได%อย'างมีคุณภาพ อีกทั้งมัคคุเทศก7ยังขาดความรูค% วามสามารถด%าน
ภาษาซึ่งรวมไปถึงภาษาเวียดนามจึงทําให%การบริการนํานักท'องเที่ยวมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยวบางส'วน
ได%รับจ%างแสดงตัวเป;นมัคคุเทศก7ต'อเจ%าหน%าที่เมื่อมีการเรียกตรวจบัตรมัคคุเทศก7ตามสถานทีท่ อ' งเทีย่ ว
เท'านั้น (City guide) สําหรับหน%าที่อธิบาย บรรยาย แนะนําหรือให%ความรู%แก'นักท'องเที่ยวนั้นหัวหน%า
ผู%นําเที่ยวที่เดินทางมากับนักท'องเที่ยวจะทําหน%าที่บรรยายและให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยวเอง ดังนั้นจึง
ทําให%มัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยวคนไทยไม'ได%ใช%ความรู%ความสามารถของตนจึงทําให%ธรุ กิจนําเทีย่ วในกลุม'
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 มีป…ญหาในด%านคุณภาพการบริการของมัค คุเทศก7 และ
ผู%นําเที่ยวซึ่งจะส'งผลต'อความเชื่อมั่นของนักท'องเที่ยวที่มีต'อคุณภาพการให%บริการของมัคคุเทศก7 และ
ธุรกิจนําเที่ยวที่ให%บริการแก'นักท'องเที่ยว สอดคล%องกับ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย7, (2548) ได%กล'าวว'า
ป…ญหาหนึ่งในการดําเนินธุรกิจบริการ คือ ด%านคุณภาพการให%บริการและแนวทางสร%างคุณภาพในทุก
กระบวนการของธุรกิจ ความผิดพลาดไม'สามารถแก%ไขได% ดังนั้นต%องป•องกันไม'ให%มีข%อผิดพลาดเกิดขึ้น
ทุกขั้นตอน
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ด%วยเหตุนี้จึงเป;นประเด็นสําคัญที่ทําให%ผู%วิจัยสนใจในการศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพ
บริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัด ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล'าง 2 เพื่อให%ทราบถึงสภาพของการบริการนําเที่ย วของผู%นําเที่ย ว ประเมินคุณภาพการบริการ
ของผู%นําเที่ยว และเสนอแนวทางในการยกระดับคุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เพื่อให%ผู%ประกอบการภาคธุรกิจการท'องเที่ยวสามารถนําผลการวิจัย
ไปใช%เป;นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและบริการให%เหมาะสมและตรงกับความต%องการของ
นักท'องเที่ยว เพื่อให%ผู%เกี่ยวข%องกับธุรกิจการท'องเที่ยวและบริการ สามารถนําเอาผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปใช%ในการปรับปรุงการบริการของผู%นําเที่ยวและเลือกวางนโยบายให%สอดคล%องกับความต%องการของ
นักท'องเที่ยวในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค2ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพของการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเทีย่ วใน
กลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
1.2.2 เพื่อประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นาํ เทีย่ วใน
กลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
ของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี)
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 นั กท'อ งเที่ย วที่ มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึก ษา อาชีพ รายได% และภู มิลํ าเนา
แตกต'างกันมีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ย ว
ในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
แตกต'างกัน
1.4 ประโยชน2ที่คาดว$าจะได"รับ
1.4.1 ผู%อํานวยการสํานักงานมัคคุเทศก7อาชีพแห'งประเทศไทย สามารถนําข%อมูลและผลการวิจัย
ในครั้งนี้ไปใช%ในการพัฒนาหลักสูตรการฝPกอบรมการและพัฒนาคุณภาพของมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ย ว
และสามารถออกแบบกิจกรรมการฝPกอบรมให%มีความเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของ
มัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยวไทยให%มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในการให%บริการ
1.4.2 สถาบันการศึกษาที่เป“ดอบรมมัคคุเทศก7 สามารถนําเอาข%อมูลการวิจัยไปใช%ในการปรับปรุง
หลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก7ได%
1.4.3 ผู%นําเที่ยวและมัคคุเทศก7 สามารถนําข%อมูลการวิจัยนี้ไปใช%ในการพัฒนาตนเองเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการให%บริการแก'นักท'องเที่ยวที่ดีอย'างมืออาชีพได%

5
1.4.4 ผู%ป ระกอบการธุรกิจนําเที่ยวสามารถนําเอาข%อมูล การวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาหรือออกแบบ
รูป แบบการบริ การให%ต รงตามความต% อ งการของนัก ท'องเที่ ย วและตอบสนองความพึง พอใจของ
นักท'องเที่ยวให%ได%มากที่สุด
1.4.5 นั กท' องเที่ ยวได% รับ บริ การจากผู%นําเที่ย วที่ มีคุ ณภาพและตอบสนองความพึง พอใจของ
นักท'องเที่ยวได%ตามที่คาดหวังไว%
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด"านพื้นที่ ผู%วิจัย ได%ทําการศึกษาในพื้นที่กลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล' า ง 2 ประกอบด% ว ย จัง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จั ง หวั ด ยโสธร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และจั ง หวั ด
อุบลราชธานี (การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย, 2560)
1.5.2 ขอบเขตด"านเนื้อหา ผู%วิจัยได%ทําการศึกษาสภาพการบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) ได%แบ'งออกเป;น 3 ขั้นตอนดังนี้
1.5.2.1 ศึกษาสภาพของบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยว
ในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยทําการศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการมัคคุเทศก7 ผู%นําเที่ยว และการให%บริการนําเที่ยวต'างประเทศ
1.5.2.2 ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยทําการศึกษาจากแนวคิดเกีย่ วกับการรับรู%
แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
1.5.2.3 เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
1.5.3 ขอบเขตด"านประชากร ผู%วิจัยได%ทําการแบ'งกลุ'มประชากรออกเป;น 3 กลุ'ม ดังนี้
1.5.3.1 ผู% นําเที่ย วในกลุ'ม จั งหวั ดภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล' า ง 2 (อํ านาจเจริ ญ
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) จํานวน 550 คน
1.5.3.2 นั กท'องเที่ยวที่ เดินทางไปท' องเที่ ยวยัง สาธารณรัฐสั งคมนิ ยมเวีย ดนามจํานวน
266,984 คน
1.5.3.3 ผู%เชี่ย วชาญที่มีความรู% ค วามสามารถทางด%านการท'องเที่ย วในกลุ'ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ที่มีใบอนุญาตให%เป;นผู%นําเที่ย วจากกรมการท'องเที่ยว ประกอบไป
ด%วย อาจารย7ประจําสาขาวิชาการท'องเที่ยว ผู%ประกอบการบริษัทนําเที่ยว และผู%นําเที่ยว
1.5.4 ขอบเขตด"านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้เริ่มดําเนินการตั้งแต'เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
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1.6 นิยามศัพท2เฉพาะ
สภาพของการบริการนําเที่ยว หมายถึง ขั้นตอนการนําเที่ย วของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนล'าง 2 (อํานาจเจริ ญ ยโสธร ศรีส ะเกษ อุบลราชธานี) ประกอบไปด%ว ย
ขั้นตอนก'อนปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว ขั้นตอนการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว และขั้นตอนสิ้นสุด การปฏิบัติ
หน%าที่ผู%นําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู"นําเที่ยว หมายถึง ผู%นําทาง ผู%ชี้ทาง ผู%ให%บริการ ที่อยู'ในกลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) ที่มีใบอนุญาตเป;นผู%นําเที่ย วจากกรมการ
ท'อ งเที่ย ว และมี บ ทบาทในการนํ าทางพานั กท' องเที่ ยวเดิ นทางไปยัง สถานที่ ท'องเที่ ย วต'า ง ๆ ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดูแลอํานวยความสะดวกแก'นักท'องเที่ยวพร%อมทั้งอธิบายให%ความรู%
เกี่ยวกับสถานที่ท'องเที่ยวแก'นักท'องเที่ยว
กลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 หมายถึง กลุ'มจังหวัดที่มีอารยธรรมอีสานใต%
ประกอบไปด%วยจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัด ยโสธร จังหวัดศรีส ะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
เขตพรมแดนติ ด ต' อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ% า นสามารถเดิ น ทางเชื่ อ มต' อ ไปท' องเที่ ย วยั ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกั มพู ชา และสาธารณรั ฐสัง คมนิย มเวียดนามได%อย'าง
สะดวก
คุณภาพการบริการ หมายถึง ระดับของการให%บริการในด%านต'าง ๆ ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ที่ปฏิบัติหน%าที่เป;นผู%นําเที่ยวนํานักท'องเที่ยวชาวไทยเดินทางไป
ท'องเที่ยวยังสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนาม ที่สามารถตอบสนองและให%บริการแก'นักท'องเที่ยวได%
สอดคล%องกับความต%องการของนักท'องเที่ยว คุณภาพของการให%บ ริการประกอบไปด%วย ด%านความ
เป;นรูปธรรมของบริการ ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ด%านการประกัน
คุณภาพ และด%านความเข%าอกเข%าใจ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 ผู%วิจัย มีจุด มุ'งหมายเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' า ง2
2) ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
และ 3) เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู%วิจัย จึงได%รวบรวม
ข%อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เ กี่ยวข%อง เพื่อนํามาใช%ในการศึกษาตามในหัวข%อต'าง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมัคคุเทศก7 ผู%นําเที่ยว และการให%บริการนําเที่ยวต'างประเทศ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู%
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
2.6 ข%อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข%อง
2.8 กรอบแนวคิด
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก2 ผู"นําเทีย่ ว และการให"บริการนําเทีย่ วต$างประเทศ
2.1.1 ความหมายของมัคคุเทศก2
ความหมายของ “มั ค คุ เ ทศก7 ” นั กวิ ช าการและผู% เ ชี่ ย วชาญได% ใ ห% คํ า จํ า กั ด ความและ
ความหมายไว%หลากหลายซึ่งแต'ล ะท'านได%ให%ความหมายที่แตกต'างกันออกไปทั้งความหมายตามคํา
นิยามและความหมายตามกฎหมาย ดังนี้
ความหมายของคําว'า “มัคคุเทศก7” ตามคําศัพท7ในราชบัณฑิตยสถาน (2525: 626) ได%
ให%ความหมายว'า หมายถึง ผู%นําทาง ผู%ชี้ทาง ผู%บอกทาง ซึ่งสอดคล%องกับ กุลวรา สุวรรณพิมล (2552)
ได%ให%ความหมายในทางเดียวกันว'า “มัคคุเทศก7” หมายถึง ผู%ชี้นําทาง ให%แก'นักท'องเที่ยวซึ่งเป;นคนต'าง
ถิ่นที่เดินทางมาท'องเที่ยวให%ได%ทราบเรื่องราวต'าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท'องเที่ย ว นอกจากนี้แ ล%วยังมี
ความหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ซึ่งได%ทําการให%
ความหมายไว%ว'า “มัคคุเทศก7” คือผู%ที่ทําหน%าที่ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต'าง ๆ และ
บรรยาย อธิบายให%ความรู%แก'นักท'องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคล โดยที่จะต%องได%รับค'าตอบแทน
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อีกทั้งความหมายของมัคคุเทศก7ตามมาตราที่ 4 แห'งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 พ.ศ.
2551 (อ%างอิงจาก ฉันทัช วรรณถนอม, 2551) ยังได%ให%ความหมายของคําว'า “มัคคุเทศก7” ว'าเป;นผู%ที่
ให%บริการเป;นปกติธุระในการนํานักท'องเที่ย วไปยังสถานที่ท'องเที่ย วต'าง ๆ โดยให%บริการที่เกี่ยวกับ
คําแนะนํา และให%ความรู%ด%านในต'าง ๆ ที่เป;นข%อมูล สําคัญสําหรับใช%ในการเดินทางท'องเที่ย วให%แ ก'
นักท'องเที่ย วได% ในขณะเดียวกัน (Cohen, 1985; อ%างอิงจาก Pond, 1993; 67-70) ได%กล'าวถึง
บทบาทของการเป;นมัคคุเทศก7ไว% 2 บทบาทที่สําคัญ คือ 1) บทบาทการเป;นผู%นําทาง (Pathfinder)
ซึ่งส'วนใหญ'จะเป;นคนในพื้นที่ที่มีความรู%เกี่ยวกับพื้นที่นั้น ๆ ไม'ได%รับการฝPกอบรมพิเศษ ตัวอย'างเช'น
Mountain Guides, Safari Guides, Fishing Guides และ 2) บทบาทในการเป;นพี่เลี้ยง และในการ
เป;นที่ปรึกษา (Mentor) ในขณะเดินทาง ซึ่งทั้ง 2 บทบาท ยังมีองค7ประกอบที่สําคัญในส'วนของการ
เป;นผู%นํา (Leadership Sphere) และผู%ประนีประนอม (Mediatory Sphere) คือ ในส'วนของบทบาท
ผู%นําสามารถแยกได% คือ การเป;นผู%ควบคุม ผู%นําทาง ผู%จัดการขณะเดินทาง (Instrumental) และเป;น
นักสังคม (Social) ซึ่งจะสามารถสร%างบรรยากาศในการเดินทางให%มีความสนุกสนานมีความบันเทิง
อีกทั้งยังจะต%องทําหน%าที่ในการเป;นนผู%ประสานงานที่ดีในการให%ข%อมูลระหว'างเจ%าบ%าน และผู%มาเยือน
(Interactionary) และยังเป;นนักสื่อสาร (Communicative) สามารถที่จะคัดสรรนําเสนอเรื่องราวแก'
นักท'องเที่ยวและถ'ายทอดวัฒนธรรมจากคนท%องถิ่นไปให%นักท'องเที่ยวทราบด%วย และหากเกิดป…ญหา
สามารถแก%ไขป…ญหานั้นให%แก'นักท'องเที่ยวได%จึงทําให%เกิดความเชื่อถือได%และนําไปสู'การเดินทางที่ตรง
ตามแผนที่ได%วางไว%
จากการศึกษาความหมายของมัคคุเทศก7 ตามราชบัณฑิต ยสถาน พระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัค คุเทศก7 และจากนักวิช าการต'างได%ให%ค วามหมายของมัคคุเทศก7ไว%ว'า “มัคคุเทศก7”
หมายถึง ผู%นําทาง ผู%ชี้ทาง ผู%ให%บริการ และผู%ทําหน%าที่พานักท'องเที่ยวไปยังสถานที่ต'าง ๆ โดยอธิบาย
แนะนํา และให%ความรู%เกี่ยวกับสถานที่ท'องเที่ยว ตอบคําถาม รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกต'าง ๆ
แก'นักท'องเที่ยว มัคคุเทศก7ที่ดีจะต%องทําหน%าที่และสวมบทบาท 2 ประเภทเข%าไว%ในตัว คือ 1) บทบาท
ในการเป;นผู%นําเที่ยว (Pathfinder) 2) บทบาทการเป;นพี่เลี้ยง การเป;นที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งในขณะ
การเดินทางนั้นหากเกิดป…ญหามัคคุเทศก7จะต%องสามารถควบคุมและแก%ไขสถานการณ7เฉพาะหน%าได%
เป;นอย'างดี เพื่อให%การเดินทางได%สําเร็จลุล'วงตามแผนการเดินทางที่ได%กําหนดไว% และมัค คุเทศก7ซึ่ง
จะต% องได% รับ ค' า ตอบแทนจากการปฏิ บั ติ ห น% าที่ นํา เที่ ย วตามพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จนํา เที่ ย วและ
มัคคุเทศก7 พ.ศ. 2535
2.1.2 บทบาทและหน"าที่ของมัคคุเทศก2
2.1.2.1 บทบาทของมัคคุเทศก7
บทบาทของมัคคุเทศก7มีบทบาทของบุคคลหลายอาชีพรวมกันอยู'ในบุคคลคน
เดีย วซึ่งได%แ ก' บทบาทของครู นั กจิ ต วิท ยา นัก แสดง และนั กการทู ต ซึ่งมัค คุ เ ทศก7จะสามารถใช%
บทบาทแต'ละอย'างนั้นในการปฏิบัติหน%าที่ของตน (การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย, 2546)
1) บทบาทของครู มัคคุเทศก7ทําหน%าที่อธิบ ายเรื่องราวทางด%านประวัติศาสตร7
ภูมิศาสตร7 ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งต'าง ๆ ที่นักท'องเที่ยวควรทราบพร%อมทั้งตอบคําถาม
ฉะนั้นมัคคุเทศก7จึงต%องมีความรู%ทั้งในด%านเนื้อหาและวิธีที่จะถ'ายทอดความรู%อย'างมีประสิทธิภาพ
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2) บทบาทของนักจิตวิทยา มัคคุเทศก7ควรต%องรู%จิตวิทยาของนักท'องเที่ยวว'ามี
ต%องการมากน%อยเพียงใดซึ่งความต%องการนั้นแตกต'างกัน เช'น นักท'องเที่ย วบางกลุ'มอาจจะไม'สนใจ
ด%านประวัติศาสตร7 แต'สนใจด%านความสนุกสนานบันเทิงมากกว'า ในขณะที่นักท'องเที่ยวบางกลุ'มอาจ
ต% อ งการความรู% เ กี่ ย วกับ ประวั ติ ศ าสตร7แ ละศิ ล ปวั ฒนธรรมอย' า งลึ กซึ้ ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล' า นี้ เ ป; นเรื่ องที่
มัค คุ เ ทศก7 ต% องสัง เกตจากการตอบสนองของนั กท' องเที่ย วและพยายามปรับ การปฏิบั ติห น% า ที่ ให%
เหมาะสมกับสถานการณ7
3) บทบาทนักแสดง ในการนําเที่ยวมัคคุเทศก7ต%องสวมบทบาทของนักแสดงใน
บางครั้งเพื่อสร%างบรรยากาศการนําเที่ยวให%มีชีวิต ชีวายิ่งขึ้น เช'น การร%องเพลง เล'าเรื่องตลกขบขัน
และการเล'นเกมส7 เป;นต%น แต'ทั้งนี้ต%องขึ้นอยู'ภายใต%จรรยาบรรณ ตามขอบเขต ความเหมาะสม และ
การตอบสนองของนักท'องเที่ยวด%วย
4) บทบาทของนัก การทูต มั ค คุเ ทศก7 ต% องรู% ว' าควรอธิ บ ายเรื่องราวเกี่ ย วกั บ
ประเทศหรือท%องถิ่นของตนให%นักท'องเที่ย วฟ…งอย'างไร เพื่อทําให%นักท'องเที่ย วเกิดความรู%สึกที่ดีและ
ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศหรือท%องถิ่นนั้น ๆ ไม'ควร
กล'าวถ%อยคํา หรือแสดงอาการดูถูกบุคคล หรือสถาบันใด ๆ อย'างเด็ดขาด
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า มัคคุเทศก7ต%องเป;นผู%ที่สามารถแสดงออก
ได%หลายบทบาทหลายอาชีพรวมกัน ซึ่งที่สําคัญได%แก' บทบาทของการเป;นครูที่ต%องบรรยายให%ความรู%
แก' นัก ท' อ งเที่ย วเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร7 ภู มิศ าสตร7 ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สามารถตอบคํ า ถาม
นักท'องเที่ยวได%ทุกครั้งที่นักท'องเที่ยวมีข%อสงสัย อีกทั้งยังมีบทบาทของนักจิต วิทยาที่ต%องคอยสังเกต
พฤติกรรมหรืออาการของนักท'องเที่ยวตลอดเวลา รวมไปถึงบทบาทนักแสดงที่ต%องสร%างบรรยากาศใน
การเดินทางท'องเที่ยวให%มีความสนุกสนานเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%มีส'วนร'วมในการเดินทางอีกทัง้ ยังเป“ด
โอกาสให%นักท'องเที่ยวช'วยสร%างบรรยากาศระหว'างการเดินทางให%สนุกสนานไม'น'าเบื่อจนเกินไป และ
บทบาทสุดท%ายของมัคคุเทศก7คือต%องเป;นนักการทูตที่ต%องอธิบายหรือให%ข%อมูล เกี่ย วกับประเทศหรือ
ท%องถิ่นของตนให%นักท'องเที่ย วฟ…ง ซึ่งบทบาททั้งหมดที่กล'าวมาหากมัคคุเทศก7ส ามารถสวมบทบาท
และทําหน%าที่ได%อย'างครบถ%วนจะช'วยส'งเสริมและทําให%มัคคุเทศก7มีความเป;นมืออาชีพและสร%างความ
ประทับใจให%กับนักท'องเที่ยวได%
2.1.2.2 หน%าที่ของมัคคุเทศก7
มัคคุเทศก7มีหน%าที่โดยทั่วไปคือเป;นผู%นําทาง และนําพานักท'องเที่ยวเดินทาง
ไปยังสถานที่ท'องเที่ยวพร%อมทั้งบรรยายและอธิบายข%อมูลของสถานที่ท'องเที่ยวและความสําคัญให%
นักท'องเที่ยวได%ทราบซึ่งหน%าที่โดยทั่วไปของมัคคุเทศก7มีดังนี้
1) ทําหน%า ที่ดูแ ล อํ านวยความสะดวก และให% บริการนักท'องเที่ย วให%ได%รับ
ความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
2) ทําหน%าที่รับ – ส'ง นักท'องเที่ยวที่สนามบิน
3) ทําหน%าที่นํานักท'องเที่ยวเข%าที่พัก
4) ทําหน%าที่นํานักท'องเที่ย วเดินทางไปท'องเที่ย วยังสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ
ตามที่ระบุไว%ในรายการนําเที่ยว
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5) ทําหน%าที่แนะนํา บรรยายให%ข%อมูลความรู%เบื้องต%นเกี่ยวกับสานที่ท'องเที่ยว
ท'องเที่ยว ร%านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต'าง ๆ แก'นักท'องเที่ยว
6) ทําหน%าที่ดูแลให%บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก'นักท'องเที่ยว
7) ทําหน%าที่สร%างความบันเทิงและความสนุกสนานให%แก'นักท'องเที่ยวตลอด
การเดินทางเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%รับประสบการณ7ที่ดีจากการท'องเที่ยว
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า หน%าที่ของมัค คุเทศก7คือ ดูแ ลคอยให%
การบริการแก' นักท' องเที่ยวให%ได%รับ ความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ทําหน%าที่ ในการ รับ-ส' ง
นักท'องเที่ยวที่สนามบินนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท'องเที่ยวตามที่ระบุไว%ในโปรแกรม และ
บรรยายให% ข% อมู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท' อ งเที่ ย วแก' นักท'อ งเที่ ย วพร% อมทั้ ง ดู แ ลให% บ ริ การอาหารและ
เครื่องดื่ม แก'นักท'องเที่ยว อีกทั้งต%องสร%างความบันเทิงระหว'างการเดินทางอีกด%วย ดังนั้นมัคคุเทศก7มี
หน%าที่ดู แลให%บ ริการแก'นักท'องเที่ย วให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดิ นทางเพื่อสร%า งความ
ประทับใจแก'นักท'องเที่ยว
2.1.2.3 คุณสมบัติที่ดีของมัคคุเทศก7
คุณสมบัติที่ดีของมัคคุเทศก7ต ามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ย ว
และมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 หมวดที่ 3 ในมาตรา 50 ซึ่งว'าด%วยเรื่องมัคคุเทศก7 ที่ได%มีข%อกําหนดให%ผู%ที่
ขอรับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7ต%องมีคุณสมบัติดังต'อไปนี้
1) มีอายุไม'ต่ํากว'าสิบแปดปKบริบูรณ7ในวันยื่นขอรับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7
2) มีสัญชาติไทย
3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท'าในสาขามัค คุเทศก7 หรื อ
สาขาการท'อ งเที่ ย วที่มี วิช าเกี่ ย วกั บ มั ค คุ เ ทศก7 หรื อสํ า เร็จการศึ ก ษาระดั บ อนุป ริ ญ ญาในสาขา
มัคคุเทศก7 หรือสาขาการท'องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก7ไม'น%อยกว'าที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
ได%รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว'าได%ผ'านการฝPกอบรมวิชามัค คุเทศก7ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
กําหนดนอกจากนี้มัคคุเทศก7ต%องไม'มีลักษณะต%องห%าม ดังต'อไปนี้
3.1) เป;นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให%โทษ หรือเป;นโรคติดต'อที่
คณะกรรมการกําหนด
3.2) เป; น ผู% อ ยู' ในระหว' า งถู ก สั่ ง พั ก ใช% ใ บอนุ ญ าตเป; น มั ค คุ เ ทศก7 หรื อ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
3.3) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา 46 (1)
(2) (3) หรือ (4) หรือใบอนุญาตเป;นมัค คุเทศก7ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม'พ%น
กําหนดห%าปKนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7
3.4) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา 46 (5)
หรือใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7ตามมาตรา 63 (5)
3.5) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป;นผู%นําเที่ยวมาแล%วยังไม'ถึงห%าปKนับถึงวันยืน่
คําขอรับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7
นอกจากคุ ณสมบัติ ต ามที่ พระราชบั ญ ญัติ ธุรกิ จ นํ าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก7
ดัง กล' าวข%า งต% นกําหนดไว%ในการปฏิบั ติง านแล%ว นั้นมัค คุ เทศก7 ยัง ต%อ งมีคุ ณสมบั ติเ ฉพาะอื่ น ๆ อี ก
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เนื่องจากเป;นอาชีพที่ต%องเจอกับบุคคลมากมาย ซึ่งแต'ละคนก็มีความแตกต'างกันไปในเรื่องของอาชีพ
การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู อารมณ7 และความต%องการของแต'ละคน ซึ่งมัคคุเทศก7จําเป;นที่จะต%อง
ปรับตัวให%เข%ากับนักท'องเที่ยวทุกคน และจะต%องพยายามสร%างความพึงพอใจให%เกิด ขึ้นกับทุก ๆ ฝ”าย
และนอกเหนือจากคนแล%วมัคคุเทศก7ยังอาจต%องพบเจอกับป…ญหาเฉพาะหน%าที่คาดไม'ถึงจํานวนมากซึง่
จะต%องเป;นผู%จัดการดูแลรับผิดชอบเรื่องการเดินทางท'องเที่ย วทั้งหมดต%องเกี่ยวข%องกับนักท'องเที่ย ว
ตลอดเวลาตั้งแต'เมื่อเขามาถึงประเทศไทยจนกระทั่งขึ้นเครื่องบินกลับไปยังประเทศของเขาโดยหลาย
สิ่งหลายอย'างนักท'องเที่ยวมักไม'ค'อยจะจดจําเป;นสาระระหว'างการเดินทางท'องเที่ยวอันได%แ ก' บริษัท
นําเที่ยว สายการบิน แต'สิ่งหนึ่งที่นักท'องเที่ยวทุกคนต%องจําได%และเก็บเป;นความทรงจําไว%เสมอ ๆ ก็
คือ บุ ค ลิก ภาพของมั ค คุ เ ทศก7ที่ ต นได% ไปท'อ งเที่ ย วด% วย (ฉั นทั ช วรรณถนอม, 2551) ได% กล' าวว'า
มัคคุเทศก7ที่ดีควรมีคุณสมบัติต'าง ๆ ดังต'อไปนี้
(1) มีบุคลิกภาพดี สามารถแยกประเด็นได%ดังต'อไปนี้
(1.1) ร'างกาย มัคคุเทศก7ควรให%ความสนใจ และต%องใจใส'ต'อร'างกายเป;น
อันดับแรก โดยพิจารณาที่จะทําให%ผู%พบเห็นเกิดความสบายตา โดยมีจุดสําคัญ ๆ ที่ควรคํานึงถึง ได%แก'
(1.1.1) ผมควรอยู'ในสภาพที่เรียบร%อย ควรรวบผมให%เรียบร%อยเพื่อ
ความสะดวกในการทํางานควรดูแลผมให%สะอาดไม'ต%องตกแต'งให%สวยงามจนเกินพอดี
(1.1.2) ควรฝP ก ตนให% เ ป; น คนที่ ห น% า ตาแจ' ม ใส สุ ภ าพสตรี ไม' ค วร
แต'งหน%ามากจนเกินไป
(1.1.3) หู ตา จมู ก ฟ… น ควรดู แ ลให% ส ะอาดเรี ย บร% อ ยก' อ นออก
ปฏิบัติงานไม'ควรแคะหรือแกะ ตา หู จมูก ฟ…น ในที่สาธารณะ หรือต'อหน%านักท'องเที่ยว
(1.1.4) เล็บควรตัดให%สั้นสะอาด ทั้งเล็บมือและเล็บเท%าเพราะหลาย
โอกาสที่จะต%องเสิร7ฟอาหาร และต%องใส'รองเท%าแตะในการทํางาน
(1.1.5) ร'างกายควรแข็งแรงสมบูรณ7 สมส'วน มีความกระฉับกระเฉง
คล'องแคล'วว'องไว มีความกระตือรือร%นสูง
(1.2) การแต' งกาย ควรแต' งกายด% วยชุ ด เครื่องแบบของบริษั ท ที่สุ ภ าพ
เรียบร%อย เพราะเป;นส'วนหนึ่งของบุคลิกภาพ และควรคํานึงถึงความสะอาดเรียบร%อย เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และสภาพแวดล% อม ไม' แ ต' ง กายฉู ด ฉาดเลิ ศ หรู เ พราะจะทํ า ให% นักท'อ งเที่ ย วเห็ นว' า ไม'
เหมาะสม เพราะมัคคุเทศก7ต%องไปทํางานให%บ ริการแก'ผู%อื่นจึงไม'เ หมาะอย'างยิ่งที่จะทําตัวรักสวยรัก
งามจนเกินพอดีอาจทําให%นักท'องเที่ยวไม'พอใจได%
(1.3) บุคลิกภาพภายนอกโดยรวมที่มัคคุเทศก7ควรมี ได%แก'
(1.3.1) หน%าตาสดชื่น ยิ้มแย%มแจ'มใสตลอดเวลา
(1.3.2) ต% องมีการดูแ ลร' างกายและการแต' งกายให%มีค วามถูกต% อง
เรียบร%อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
(1.3.3) มีความคล'องแคล'วว'องไว กระฉับกระเฉง กระตือรือร%น
(1.3.4) การใช%ท'าทาง กิริยามารยาทนอบน%อมถ'อมตน ให%เกียรติผู%อื่น
(1.3.5) ควรสบสายตา มองและใส'ใจผู%ฟ…งทั่วถึงตลอดเวลาขณะพูด
(1.3.6) การพูดจาใช%น้ําเสียง ถ%อยคําภาษาที่ถูกต%องและเหมาะสม
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(1.4) บุคลิกภายในโดยรวมที่มัคคุเทศก7ควรมี ได%แก'
(1.4.1) มีทัศนคติที่ดีต'อวิชาชีพและหน%าที่ของมัคคุเทศก7
(1.4.2) มีค วามเชื่อมั่น กล%าแสดงออก มี ค วามกล%าในการตั ดสินใจ
แก%ไขป…ญหาเฉพาะหน%า และในสิ่งที่เป;นผลประโยชน7ต'อนักท'องเที่ยว
(1.4.3) มีความกระตือรือร%น มีความจริงใจในการบริการผู%อื่น
(1.4.4) มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค7สิ่งใหม' ๆ ในการทํางาน
(1.4.5) มีความรอบรู% รู%กว%างและรู%ลึกได%ยิ่งดี
(1.4.6) มีความช'างสังเกต สนใจในสิ่งรอบตัว และมีความจดจําที่ดี
(1.4.7) มีอารมณ7ขันเพื่อสร%างบรรยากาศในการเดินทาง
นอกจากบุคลิกภาพด%านร'างกายแล%ว บุคลิกภาพภายในและภายนอก
ที่ต%องดูดีแล%วคําว'าบุคลิกภาพในที่นี้รวมไปถึงต%องมีความประพฤติมีกิริยามารยาทเป;นแบบอย'างที่ดีมี
ความสุภาพ อ'อนน%อมปฏิบัติตัวให%เป;นแบบอย'างที่ดีให%นักท'องเที่ยวได%เห็นด%วย
(2) มี มนุ ษ ย7 สัม พั นธ7 ดี ซึ่ ง ถื อเป; นการสร% า งมนุ ษ ย7สั มพั นธ7 กับ นั กท' องเที่ ย ว
เพื่อให%เกิดความเชื่อถือไว%วางใจในการให%บริการนั้นมีแนวปฏิบัติดังนี้
(2.1) ต%องมองโลกในแง'ดีมีความเข%าใจในความต'างระหว'างบุค คลไม'ว'าจะ
เป;นเพื่อนร'วมงานหรือนักท'องเที่ยว
(2.2) มีศิลปะในการเข%าหาคนและทําให%ชนะใจคนและสามารถครองใจคน
เพื่อนักท'องเที่ยวให%ความร'วมมือและฟ…งคําแนะนํา ปฏิบัติตามผู%นําเที่ยวด%วยความเต็มใจ
(2.3) ควรฝPกเป;นคนที่ยิ้มแย%มแจ'มใสไม'ว'าเจอเหตุการณ7ใด เพราะการยิ้ม
ทําให%นักท'องเที่ยวอบอุ'นใจสบายใจ
(2.4) มีน้ําใจพร%อมที่จะช'วยเหลือนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบาย
(2.5) มีความเอื้อเฟ•–อเผื่อแผ' รู%จักห'วงใยผู%อื่น
(2.6) มีอัธยาศัยไม'ก%าวร%าว ไม'สําคัญตนว'ามีความรู%เหนือกว'าผู%อื่น
(2.7) ต%องเป;นผู%เริ่มแนะนําตัวเองให%นักท'องเที่ยวรู%จักก'อนโดยการกล'าว
ทักทายด%วยน้ําเสียงกิริยาและท'าทางที่เป;นมิตรแสดงความจริงใจในการต%อนรับแสดงความเป;นกันเอง
กับนักท'องเที่ยวและเพื่อนร'วมงาน
(2.8) ให%ความสนใจในตัวนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างจริงใจตั้งแต'ครัง้ แรกทีไ่ ด%
พบกับนักท'องเที่ยวจนไปถึงวันที่ส'งนักท'องเที่ยวเดินทางกลับ
(2.9) มัคคุเทศก7ที่ดีต%องมีความจําแม'นที่ดีต%องจําชื่อนักท'องเที่ยวให%ได%มาก
ที่สุด ซึ่งจะทําให%นักท'องเทียวเกิดความประทับใจรู%สึกว'าตัวเขามีค วามสําคัญ โดยเฉพาะอย'างยิ่งการ
นําเที่ยวเป;นเวลาหลาย ๆ วันมัคคุเทศก7ยิ่งต%องจําชื่อนักท'องเที่ยวให%ได%
(2.10) มัคคุเทศก7ควรที่จะเป;นผู%พูดและผู%ฟ…งที่ดีเสมอ มัคคุเทศก7ควรจะพูด
ให%ความรู%ในเรื่องแหล'งท'องเที่ยวให%นักท'องเที่ยวทราบรู%จักสังเกตว'านักท'องเที่ย วอยากให%เราพูดเรื่อง
อะไรเป;นพิเศษหรือไม' และมัคคุเทศก7ต%องเป;นผู%ฟ…งที่ดีด%วย กล'าวคือ มัคคุเทศก7ควรเป“ดใจกว%างสําหรับ
ที่จะรับฟ…งคําแนะนําจากนักท'องเที่ยวจึงไม'ควรยึดติดความรู%ของตนเองมากเกินไป และทีส่ าํ คัญจะต%อง

13
เป“ดโอกาสให%นักท'องเที่ยวได%ซักถามด%วย ทั้งนี้การพูดคุยกับนักท'องเที่ยวต%องแสดงความสนใจการถาม
จากนักท'องเที่ยวด%วยการตอบรับด%วยเสียงที่มีความสุภาพทุกครั้ง
(3) มีความที่รู%ดี โดยต'อไปนี้จะกล'าวถึงความรู%ที่มัคคุเทศก7ที่ดีค วรมีเพื่อที่จะ
สามารถทําหน%าที่นําเที่ยวได%อย'างมีประสิทธิภาพ ได%แก'
(3.1) ความรู%เกี่ยวกับภาษา ในการให%บริการนําเที่ย วแก'นักท'องเที่ย วชาว
ต'างประเทศจะต%องสามารถสื่อสารกับชาวต'างประเทศได% โดยเฉพาะมัคคุเทศก7 Inbound ที่จะต%องใช%
ภาษาต'างประเทศสําหรับการสื่อสารอย'างเต็มรูปแบบ ส'วนการนําเที่ยวแบบ Outbound อย'างน%อย
มัคคุเทศก7จะต%องสามารถใช%ภาษาสากลหรือภาษาอังกฤษในการ Check-In, Check-Out การผ'านพิธี
การตรวจคนเข%าเมือง การกรอกแบบฟอร7มต'าง ๆ รวมไปถึงการช'วยต'อรองสินค%าแทนนักท'องเที่ย ว
ดังนั้นมัคคุเทศก7จึงควรศึกษาภาษาอังกฤษที่เป;นคําศัพท7ที่เกี่ย วกับการเดินทางที่จําเป;นไว%เพื่อความ
สะดวกและความเข%าใจอย'างถูกต%องในทุกขั้นตอนของการเดินทาง แม%แต'คําพูดหรือประโยคเบือ้ งต%นที่
ควรรู%ของภาษาท%องถิ่นที่เดินทางไปด%วย มัคคุเทศก7ก็ควรต%องทราบด%วยเพื่อความเป;นมืออาชีพในการ
ทํางาน
(3.2) ข%อมูลความรู%ที่เกี่ยวข%องกับสถานที่ท'องเที่ยวรวมไปถึงสถานทีเ่ ข%าชม
โบราณสถานโบราณคดีโบราณวัตถุต'าง ๆ มัคคุเทศก7ควรอธิบายเล'าประวัติ และความเป;นมาจุดเด'นที่
สําคัญของแหล'งท'องเที่ยวชมเหล'านั้นให%แหล'งท'องเที่ยวทราบ รวมไปถึงข%อควรปฏิบัติ และข%อห%ามใน
การเข%าชมของแต'ละสถานที่โดยละเอียด ข%อมูลเหล'านี้มัคคุเทศก7ต%องศึกษาและเตรียมการมาให%พร%อม
ด%วยตนเอง สํา หรับ แหล' งท'องเที่ย วที่เ ข%าชมใดที่ มีหลักฐานอ%างอิงและความเป;นมามัคคุ เทศก7ควร
อธิบายตามหลักฐานที่มีตามความจริงไม'บิดเบือน เป;นต%น
(3.3) ต%องเป;นผู%ที่มีความรู%ที่ดีอันเกี่ยวกับ สภาพภูมิศาสตร7 อากาศ ภาษา
ประวัติศาสตร7 วัฒนธรรม ประเพณีของแต'ละท%องถิ่นที่ไปนําเที่ยวจะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดการเรียนรู%
สามารถปฏิบัติตนในการท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%อง ศึกษาเวลาที่แตกต'างกันของแต'ล ะประเทศเพื่อให%
นักท'องเที่ยวได%ตั้งเวลาท%องถิ่นให%ตรงกันจะได%มีกิจกรรมที่ต'อเนื่องได%อย'างเหมาะสม
(3.4) ต%องมีความรู%เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว เนื่องจากมัคคุเทศก7
ต%อ งประกอบอาชี พอยู'ในอุต สาหกรรมการบริ การจึง จํา เป;นต%องติด ตามข' าวสารใหม' อยู' ส ม่ํา เสมอ
เพื่อให%ตัวเองมีข%อมูลข'าวสารที่ถูกต%องเป;นป…จจุบันเสมอ และจะได%มีแนวทางปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ในการทํางานให%เข%ากับสภาพของอุตสาหกรรมท'องเที่ยวในป…จจุบัน
(3.5) ต%องมีความรู%ในเรื่องการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
การศึ กษา การประกอบอาชี พของคนในแต' ล ะประเทศ และความแตกต'า งทางวั ฒนธรรม เช' น
อิส ราเอลห% ามล' า นก และสั ต ว7 ป” าเป; น อาหาร ห% า มทํ า ร% า ยสั ต ว7 เ ลี้ย ง มิ เ ช'น นั้ นอาจมี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมายและจะถูกส'งตัวกลับประเทศไทย เป;นต%น และเนื่องจากแต'ละประเทศมีค วามแตกต'างใน
เรื่องดังกล'าวการอธิบายให%นักท'องเที่ยวให%เข%าใจถึงสิ่งเหล'านี้ จะเป;นการช'วยให%เขามีค วามเข%าใจถึง
พื้นฐานของท%องถิ่นได%ดีขึ้น ซึ่งจะทําให%เขาเข%าใจสืบเนื่องต'อไปถึงเรื่องอื่นด%วย
(3.6) ความรู%เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสถานที่การแลกเปลี่ยน
เงินตราโดยเฉพาะการนําเที่ยวในลักษณะของ Inbound กับ outbound มัคคุเทศก7ควรจะต%องทราบ
อัตราแลกเปลี่ยนระหว'างเงินบาทกับเงินสกุลชาติของนักท'องเที่ยว หรือเงินบาทกับอัตราสกุลเงินชาติ

14
ของที่จะนํานักท'องเที่ยวไปเที่ยวควรเปรียบเทียบราคาให%เห็นว'าถ%าซื้อของชิ้นหนึ่งซื้อเป;นเงินสกุลชาติ
นั้นเป;นราคาเท'าไหร' หรือถ%าหากซื้อเป;นเงินสกุลบาทไทยจะซื้อได%ในราคาเท'าไร ในการแสดงความ
ช' ว ยเหลื อ นี้ จะทํ า ให% นั ก ท' อ งเที่ ย วเห็ น ว' า มั ค คุ เ ทศก7 มี ค วามรู% ค วามชํ า นาญสามารถช' ว ยเหลื อ
นักท'องเที่ยวได%อย'างทันท'วงที
(3.7) มีความรู%เกี่ยวกับโรงแรมที่พักและสามารถอธิบายวิธีการใช%สิ่งอํานวย
ความสะดวกต'าง ๆ ภายในโรงแรมและห%องพักแก'นักท'องเที่ยวได%
(3.8) มีความรู%เกี่ยวกับสถานที่ท'องเที่ยวหรือจุดสําคัญที่ตั้งอยู'ใกล%เคียงกับ
โรงแรมที่พัก ไม'ว'าจะเป;นสถานบันเทิงยามค่ําคืน สถานที่แสดงโชว7ต'าง ๆ หรือสถานที่ที่เป;นย'านธุรกิจ
การค%าหรือตลาดจําหน'ายสินค%าเพื่อที่จะได%แนะนํานักท'องเที่ยวได%ในกรณีที่นักท'องเที่ยวสอบถาม
(3.9) มีความรู%เกี่ยวกับร%านค%าจําหน'ายสินค%าของที่ระลึกที่ดีมีคุณภาพและ
น'าเชื่อถือ การดูลักษณะสินค%าที่มีคุณภาพ ราคาไม'แพง เทคนิคในการต'อรองราคาสินค%า
(3.10) มีความรู%ในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบของแต'ละประเทศซึ่งรวม
ไปถึ งมี ความรู% เรื่ องขั้นตอนการเข%าออกประเทศ รู%ระเบี ยบพิธีการเข%า - ออกประเทศ พิ ธีการทาง
ศุลกากร ระเบียบขั้นตอนการกรอกเอกสารต'าง ๆ มีความรู%เกี่ยวกับสายการบิน การอ'านตั๋วเครื่องบิน
มีความรู%เกี่ยวกับท'าอากาศยานที่จะนํานักท'องเที่ยวเดินทางไป สามารถแนะนํานักท'องเที่ยวในเรื่อง
การนําสินค%าเข%าหรือออกประเทศได%อย'างถูกต%อง เพราะแต'ละประเทศจะมีกฎหมายระเบียบพิธปี ฏิบตั ิ
ที่ต'างกัน เช'น ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด7 สหรัฐอเมริกาจะห%ามนําพืช ผัก ผลไม% เนย และ
เนื้อสัตว7 เข%าประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อป•องกันการแพร'เชื้อไปยังการเกษตรกรรม เป;นต%น
(3.11) มัคคุเทศก7ต%องรู%จักศึกษาที่ตั้งของสถานที่บริการที่สําคัญ ๆ ที่ตั้งอยู'
ใกล%กับบริเวณโรงแรมที่พัก เช'น โรงพยาบาลในกรณีที่นักท'องเที่ยวอาจเจ็บป”วยกะทันหันจําเป;นต%อง
เข%ารักษา สถานีตํารวจกรณีต%องแจ%งความ สถานทูตไทยประจําประเทศนั้น ๆ ในกรณีที่นักท'องเที่ย ว
ทําหนังสือเดินทางสูญหาย หรือ รู%จักจุดที่น'าสนใจ เช'น ห%างสรรพสินค%า และแหล'งช็อปป“–ง เป;นต%น
(3.12) มัคคุเทศก7ที่ดีควรจะต%องเป;นคนมีความรู%และทําการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ7 และเหตุการณ7โลกที่เป;นป…จจุบันในทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากจะได%เตรีย มเป;นข%อมูลสําหรับ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับนักท'องเที่ยวได% เพราะนักท'องเที่ยวแต'ละคนก็สนใจในเรื่องทีแตกต'างกัน
(3.13) มัคคุเทศก7ควรที่จะต%องมีความรู%เบื้องต%นและรู%จักเทคนิคเฉพาะใน
การถ'ายภาพด%วยกล%องอัตโนมัติ หรือกล%องถ'ายรูปแบบธรรมดา สามารถเปลี่ยนถอดหรือใส'ฟ“ล7ม และ
รู%จักแนะนํามุมกล%องหรือจุดถ'ายภาพให%ได%อย'างสวยงามแก'นักท'องเที่ยว เป;นต%น
(3.14) มีความรู%เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช'วยเหลือผู%ป”วยกรณีฉุกเฉิน
โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องต%น หรือมีความรู%เกี่ยวกับการใช%ยาสําหรับรักษาโรคในเบื้องต%น เช'น
อาการเป;นลม เมารถ เมาเรือ หรือถูกสัตว7มีพิษกัด เพื่อที่จะได%ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวได%ทันท'วงที
(4) มีวาทศิลป—
(5) เป;นคนช'างสังเกต
(6) มีจิตวิญญาณรักและตั้งใจในงานการเป;นมัคคุเทศก7
(7) มีประสบการณ7เดินทาง
(8) มีความรับผิดชอบสูงตรงต'อเวลา
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(9) มีความอดทนอดกลั้นรับได%ทุกสถานการณ7
(10) มีสติป…ญญา และไหวพริบที่ดี
(11) สามารถสร%างอารมณ7ขัน
(12) มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
(13) มีความจําที่ดี
(14) เป;นผู%นําที่ดี และซื่อสัตย7สุจริตต'อหน%าที่การงาน
(15) มีความสามารถในการใช%ภาษา
(16) มีความกระตือรือร%นใฝ”รู%อยู'ตลอดเวลา
(17) มีความยืดหยุ'น แก%ป…ญหาได%ฉับไว
(18) มีความสามารถด%านนันทนาการ
(19) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า คุณสมบัติของมัคคุเ ทศก7ที่ดีควรเป;น
บุคคลที่มีใจรักในงานการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี ตั้งแต'การดูแลร'างกายที่สะอาด และการแต'งกายที่
เป;นระเบี ยบของกรมการท' องเที่ยว อีกทั้งต%องเป;นผู% ที่มีค วามรู%ที่ดี ซึ่งประกอบไปด%วยการมีค วามรู%
ทางด%านภาษาที่ดี เช'น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่น ๆ ที่จําเป;นจะต%องใช%ใน
การทํางาน และต%องมีความรู%ด%านประวัติศาสตร7 ประเพณี วัฒนธรรม และข%อมูลของสถานที่ท'องเที่ยว
ด%วย รวมถึง การเมื องการปกครองของแต'ล ะประเทศที่จะนํานั กท'องเที่ย วเดิน ทางไปท'องเที่ย ว มี
ความรู%เกี่ยวกับอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต'ละประเทศ มีความรู%เกี่ยวกับ สถานที่พักโรงแรม มี
ความรู%เ กี่ยวกับ การรั กษาปฐมพยาบาลเบื้องต%นซึ่งเป;นสิ่ งจํา เป;น ในการปฏิบัติ หน%าที่ และมี มนุษ ย7
สัมพันธ7ที่ดี เพราะการทํางานของมัคคุเทศก7จะต%องพบปะกับนักท'องเที่ยว และประสานงานกับบุคคล
หลายส'วน การมีมนุษย7สัมพันธ7ที่ดีจะทําให%การทํางานของมัคคุเทศก7ราบรื่นไม'มีป…ญหาขณะปฏิบัตงิ าน
มัคคุเทศก7จะต%องเป;นผู%ที่รู%จักสังเกต สามารถทํากิจกรรมนันทนาการระหว'างการเดินทางได%เป;นอย'างดี
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง สามารถทํ า งานภายใต% ส ภาวะกดดั นได% เ ป; นอย' า งดี และต%อ งเป; นบุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะตรงตามพระราชบั ญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัค คุเ ทศก7ระบุไว% ประการสําคัญมั คคุเทศก7
จะต%องเป;นบุคคลที่ได%รับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7จากกรมการท'องเที่ย วเท'านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติ
หน%าที่ได%
2.1.3 ประเภทของมัคคุเทศก2
ฉันทัช วรรณถนอม (2551) ได%กล'าวถึงประเภทของมัคคุเทศก7คนไทยไว%ว'า มัค คุเทศก7มี
อยู' 2 ประเภท ได%แก' มัคคุเทศก7อิสระ (Freelance Guide) สามารถที่จะรับงานนําเที่ยวจากบริษัทนํา
เที่ยวต'าง ๆ ที่เรียกใช%ได%ทุกครั้งจะไม'สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มัคคุเทศก7ประเภทนี้จะมีมากเนื่องจาก
รับงานได%อิสระ และมัคคุเทศก7อีกประเภทหนึ่งคือมัคคุเทศก7สังกัดบริษัทหรือมัคคุเทศก7ป ระจําบริษัท
มัคคุเทศก7ประเภทนี้จะต%องนําเที่ยวให%กับบริษัทที่ตนสังกัด อยู'เท'านั้นไม'ส ามารถที่จะรับ งานเป;นผู%นํา
เที่ยวให%กับบริษัทอื่นได% การแบ'งประเภทมัคคุเทศก7สามารถแบ'งมัคคุเทศก7ได%ต ามหลักธุรกิจนําเที่ย ว
หรือตามลักษณะของการนําเที่ยว ได%แก'
2.1.3.1 มัคคุเทศก7ที่ปฏิบัติหน%างานนําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวต'างชาติทเี่ ดินทางเข%า
มาท'องเที่ยวในราชอาณาจักรไทยหรือที่เรียกว'ามัคคุเทศก7อินบาวน7 (Inbound Guide) คือมัคคุเทศก7
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ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 ปK พ.ศ. 2551 กําหนดให%
ต%องมีบัตรมัคคุเทศก7ถูกต%องทําหน%าที่นําเที่ยวในสถานที่ท'องเที่ย วต'าง ๆ ตามขอบเขตที่ได%ระบุไว%ใน
ใบอนุญาตของการเป;นมั คคุเ ทศก7ในแต'ล ะประเภทระบุ มีหน%าที่นํานักท'องเที่ย วต'างชาติท'องเที่ย ว
ภายในประเทศและใช%ภาษาต'างประเทศในการนําเที่ยว และยังทําหน%าที่เป;นตัวแทนของบริษัทและ
เป;นตัวแทนของประเทศในการต%อนรับนักท'องเที่ยวและให%ข%อมูลที่เป;นความจริงและถูกต%องเหมาะสม
อีกทั้งต%องปฏิบัติตนเป;นแบบอย'างที่ดีแก'นักท'องเที่ยว หลายครั้งมัคคุเ ทศก7 Inbound ในบางกรณีที่
ต%องทําหน%าที่รวมไปถึงการรับเข%าและส'งออกนักท'องเที่ยว (Transfer-In, Transfer-Out)
2.1.3.2 มัคคุเทศก7ที่นําคนไทยหรือนักท'องเที่ยวไทยเดินทางไปท'องเที่ยวในต'างประเทศ
หรือมัคคุเทศก7เอาท7บาวน7 (Outbound guide) ซึ่งมัคคุเทศก7ประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกว'าหัวหน%าทัวร7
(Tour Leader) มากกว'าซึ่งเนื่องจากบางกรณีการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวยังต'างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียที่มีมัคคุเทศก7ท%องถิ่น (Local Guide) เป;นผู%ให%ข%อมูลความรูซ% งึ่ กรณีนเี้ รา
จะไม' เ รีย กมัค คุเ ทศก7 ค นไทยที่นํ าพานัก ท'องเที่ ย วไทยเดิ นทางไปท' องเที่ ยวยั งต' างประเทศว' าเป; น
มัคคุเทศก7 ควรเรียกว'าหัวหน%าทัวร7 (Tour Leader) เพราะจะไม'ได%ไปนําเที่ยวให%ข%อมูลความรู%แบบที่
มัค คุ เทศก7ทั่ วไปพึง ปฏิ บัติ เพี ยงแต'ค อยอํ านวยความสะดวกในเรื่องทั่ วไปได% แก' การอํานวยความ
สะดวก ณ ท'าอากาศยานการเข%าออกประเทศ ดูแลเรื่องการขนย%ายสัมภาระของนักท'องเที่ยว การเข%า
ที่พัก และการรับประทานอาหาร ในส'วนผู%ที่ทําหน%าที่ให%ข%อมูล บรรยายให%ข%อมูลความรู% คือมัคคุเทศก7
ท%องถิ่นประจําประเทศนั้น ๆ แต'หากกรณีที่ต%องพาคณะทัวร7เดินทางไปในประเทศที่ไม'มีมัคคุเทศก7
ท%องถิ่นซึ่งโดยมากได%แก'ประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกา บางประเทศในแถบอเมริกาใต% และในเอเชีย
บางประเทศ ซึ่งมัคคุเทศก7ไทยจะต%องทําหน%าที่เป;นมัคคุเทศก7และหัวหน%าทัวร7ไปในคราวเดีย วกันด%วย
การปฏิบัติหน%าที่ดังที่กล'าวมาจึงเรียกว'า Outbound Guide มัคคุเทศก7ประเภทนี้ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 มิได%บังคับว'าต%องได%รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจาก
มิได%นําเที่ยวในประเทศไทย
2.1.3.3 มัคคุเทศก7ที่ต%องทําหน%าที่นํานักท'องเที่ยวคนไทยเดินทางไปท'องเที่ยวยังสถานที่
ท'องเที่ยวที่อยู'ภายในประเทศไทยเรีย กว'า มัคคุเ ทศก7นําเที่ยวภายในประเทศ หรือมัคคุเ ทศก7โดเม
สติกส7 (Domestic Guide) มัคคุเทศก7ประเภทนี้จะต%องมีคุณสมบัติถูกต%องตามกฎหมายหรือคุณสมบัติ
ถูกต%องตรงตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 พ.ศ.2551 ที่กําหนดให%มีบัตรมัคคุเทศก7ที่
ถูกต%องในการทําหน%าที่นําเที่ยวแก'นักท'องเที่ยวในสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ ตามขอบเขตที่ใบอนุญาต
การเป;นมัคคุเทศก7แต'ละประเภทระบุไว% มัคคุเทศก7 Domestic ซึ่งจะนําเที่ยวแก'นักท'องเที่ยวชาวไทย
เที่ยวในประเทศ หรือเที่ยวตามชายแดนของประเทศ เช'น อําเภอแม'สาย ตลาดโรงเกลือ โดยภาษาที่
ใช%ในการนําเที่ยวคือภาษาไทย ดังนั้น การนําเที่ยวของมัคคุเทศก7ประเภทนี้จึงค'อนข%างง'าย มีความเป;น
กันเองไม'มีขั้นตอนเข%าออกระหว'างประเทศให%ยุ'งยาก
การท'องเที่ย วแห'ง ประเทศไทยได% แยกประเภทมั คคุ เทศก7 ไว% ในพระราชบั ญญั ติธุ รกิ จนํ าเที่ย ว
มัคคุเทศก7 พ.ศ. 2535 เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7ให%เหมาะสมและ
ในง'ายในการควบคุมให%เป;นไปตามกฎหมาย จึงแบ'งประเภทมัคคุเทศก7ออกเป;น 2 ประเภท ดังนี้
(1) มัคคุเทศก7ทั่วไป เป;นมัคคุเทศก7ซึ่งมีความรู%เกี่ยวกับงานทั่วๆไปในการนําเที่ยวนักท'องเที่ยวไป
ยังที่ต'างๆ ได%ทั่วราชอาณาจักร โดยใช%ภาษาไทย หรือภาษาต'างประเทศปฏิบัติงานในการบรรยายให%
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ความรู%ข%อมูลเกี่ยวกับสถานที่นับตั้งแต'จุดเริ่มต%นของการเดินทางตามรายการนําเที่ยว กระทั่งเดินทาง
กลับ ซึ่งแบ'งออกเป;น 2 ประเภท
(1.1) มัคคุเทศก7ทั่วไป (ต'างประเทศ) บัตรสีบ รอนซ7เงิน นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทย
และชาวต'างประเทศ สามารถนําเที่ยวได%ทั่วราชอาณาจักร
(1.2) มั คคุเ ทศก7ทั่วไป (ไทย) บั ตรสี บรอนซ7 ทอง นําเที่ย วได%เ ฉพาะนั กท' องเที่ย วชาวไทย
สามารถนําเที่ยวได%ทั่วราชอาณาจักร
(2) มัคคุเทศก7เฉพาะ เป;นมัคคุเทศก7ซึ่งมีความรู%เฉพาะทางเป;นพิเศษ เช'น การให%ความรู%พิเศษใน
ด% า นประวั ติ ศ าสตร7 โบราณคดี การนํ า เที่ ย วป” า เป; น ต% น อั นเป; น การให% ค วามรู% พิ เ ศษอย' า งอื่ น ที่
นักท'องเที่ยวโดยทั่วไปที่มีความสนใจในด%านนั้นต%องการจะทราบ ซึ่งแบ'งออกเป;น 8 ประเภท คือ
(2.1) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ต'างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู นําเที่ยวให%แก'นักท'องเทีย่ วชาว
ไทย หรือต'างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว%บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต'อกัน
(2.2) มั ค คุ เ ทศก7 เ ฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้ น ที่ ) บั ต รสี ฟ• า สามารถจะนํ า เที่ ย วได% เ ฉพาะ
นักท'องเที่ยวชาวไทยเฉพาะจังหวัดที่ระบุไว%บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต'อกัน
(2.3) มัคคุเทศก7เฉพาะ (เดินป”า) บัตรสีเขียว สามารถนําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทยหรือ
ชาวต'างประเทศ ในเขตพื้นที่ป”า
(2.4) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) บัตรสีแดง นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทยหรือ
ชาวต'างประเทศ ทางด%านประวัติศาสตร7 โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย สามารถนําเที่ยวได%
ทั่วราชอาณาจักร
(2.5) มัค คุเทศก7เฉพาะ (ทางทะเล) บัต รสีส%ม นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทยหรือชาว
ต'างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล
(2.6) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ทางทะเลชายฝ…˜ง) บัตรสีเหลือง นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทย
หรื อชาวต'า งประเทศ ในเขตพื้น ที่ ทางทะเลหรือเกาะต' างๆ โดยมีระยะห' างจากชายฝ…˜ งถึ งสถานที่
ท'องเที่ยวได%ไม'เกิน 40 ไมล7ทะเล
(2.7) มัคคุเทศก7เฉพาะ (แหล'งท'องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม'วง นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาว
ไทยหรือชาวต'างประเทศ เฉพาะภายในแหล'งท'องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไว%บนบัตร
(2.8) มัคคุเทศก7เฉพาะ (วัฒนธรรมท%องถิ่น) บัตรสีน้ําตาล นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยวชาวไทย
หรือชาวต'างประเทศ ทางด%านวัฒนธรรมท%องถิ่น เกี่ย วกับศิล ปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร7
ภูมิศาสตร7 โบราณคดี เฉพาะภายในแหล'งท'องเที่ยววัฒนธรรมท%องถิ่นที่ระบุชื่อไว%บนบัตรเท'านั้น
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า มัคคุเทศก7สามารถแบ'งได%ต ามหลักธุรกิจนําเที่ยวหรือ
ตามลักษณะของการนําเที่ยวแต'ละประเภทซึ่งมีการแบ'งออกได%เป;น 3 ประเภท 1) มัคคุเทศก7อินบาวน7
(Inbound Guide) ซึ่งจะสามารถทําหน%าที่นําเที่ยวในสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ มีหน%าที่นํานักท'องเทีย่ ว
ชาวต'างชาติเข%ามาท'องเที่ยวภายในประเทศ โดยจะต%องใช%ภาษาต'างประเทศในการนําเที่ย วซึ่งจะรวม
ไปถึงการรับเข%าและส'งออกนักท'องเที่ยว (Transfer-In, Transfer-Out) ด%วย 2) มัคคุเทศก7เอาท7บาวน7
(Outbound guide) มัคคุเทศก7ประเภทนี้โดยทั่วไปแล%วเราจะต%องเรียกหัวหน%าทัวร7 (Tour Leader)
กันโดยส'วนใหญ'เนื่องจากกรณีนําเที่ยวไปยังต'างประเทศซึ่งโดยส'วนใหญ'แล%วมักจะมีคนในท%องถิ่นทํา
หน%าที่มัคคุเทศก7ท%องถิ่น (Local Guide) ซึ่งจะเป;นผู%ที่ทําหน%าที่ให%ข%อมูลความรู%แต'กรณีนี้เราจะไม'นยิ ม
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เรียกมัคคุเทศก7คนไทยที่นํานักท'องเที่ยวไทยเดินทางไปท'องเที่ยวต'างประเทศว'าเป;นมัคคุเทศก7 เพราะ
ส'วนใหญ'แล%วตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7จะเรียกว'าหัวหน%าทัวร7 (Tour Leader)
และ 3) มัคคุเทศก7ที่นําคนไทยท'องเที่ยวภายในประเทศไทย หรือที่โดยส'วนใหญ'นิยมเรีย กมัค คุเทศก7
ประเภทนี้กันว'ามัคคุเทศก7โดเมสติกส7 (Domestic Guide) ซึ่งจะทําหน%าที่นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยว
ชาวไทยท'องเที่ยวในประเทศ และการนําเที่ยวของมัคคุเทศก7ประเภทนี้จะค'อนข%างง'ายไม'มีขั้นตอนเข%า
ออกระหว'างประเทศให%ยุ' งยาก อีกทั้ ง กรมการท' องเที่ย วยังได%ทําการแบ' งประเภทมัค คุเทศก7ไว%ใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2535 เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาออกใบอนุญาต
เป;นมัคคุเทศก7ให%มีความเหมาะสม และสะดวกต'อการควบคุมและเป;นไปตามกฎหมายการท'องเที่ย ว
จึงได%ทําการแบ'งประเภทมัคคุเทศก7ออกเป;น 2 ประเภท ดังนี้
(1) มัคคุเทศก7ทั่วไป แบ'งออกเป;น 2 ประเภท คือ
(1.1) มัคคุเทศก7ทั่วไป (ต'างประเทศ) บัตรสีบรอนซ7เงิน นําเที่ย วให%แ ก'นักท'องเที่ย วชาว
ไทยและชาวต'างประเทศ สามารถนําเที่ยวได%ทั่วราชอาณาจักร
(1.2) มัคคุเทศก7ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ7ทอง สามารถนําเที่ยวได%เฉพาะนักท'องเที่ย ว
ไทย สามารถนําเที่ยวได%ทั่วราชอาณาจักร
(2) มัคคุเทศก7เฉพาะ มั ค คุเทศก7ประเภทนี้เป;นผู%ซึ่งมีความรู%ความสามารถเฉพาะทางเป; น
พิเศษ ซึ่งแบ'งออกได%เป;น 8 ประเภท คือ
(2.1) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ต'างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู นําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต'างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว%บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต'อกัน
(2.2) มั ค คุ เ ทศก7 เ ฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้ น ที่ ) บั ต รสี ฟ• า สามารถที่ นํ า เที่ ย วเฉพาะ
นักท'องเที่ยวชาวไทยเฉพาะจังหวัดที่ระบุไว%บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต'อกัน
(2.3) มัคคุเทศก7เฉพาะ (เดินป”า) บัตรสีเขียว สามารถนําเที่ยวให%นักท'องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต'างประเทศ ในเขตพื้นที่ป”า
(2.4) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) บัตรสีแดง สามารถนําเที่ยวให%แก'นักท'องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต'างประเทศ ด% านประวัติศ าสตร7 โบราณคดี ศิล ปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย ได%ทั่ว
ราชอาณาจักร
(2.5) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส%ม สามารถปฏิบัติหน%าที่ในการนําเที่ย วให%แ ก'
นักท'องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต'างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล
(2.6) มัคคุเทศก7เฉพาะ (ทางทะเลชายฝ…˜ง) บัตรสีเหลือง นําเที่ย วให%แ ก'นักท'องเที่ย วชาว
ไทยและชาวต'างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเลหรือเกาะต'าง ๆ
(2.7) มัคคุเทศก7เฉพาะ (แหล'งท'องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม'วง สามารถที่จะนําเที่ยวให%แ ก'
นักท'องเที่ยวชาวไทยและชาวต'างประเทศ เฉพาะภายในแหล'งท'องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไว%บนบัตร
(2.8) มัคคุเทศก7เฉพาะ (วัฒนธรรมท%องถิ่น) บัต รสีน้ําตาล สามารถที่จะปฏิบัติหน%าที่ใน
การที่จะนํา เที่ย วให%แ ก' นักท' องเที่ย วชาวไทยและชาวต'า งประเทศ ด%านวัฒ นธรรม ศิล ปวั ฒนธรรม
ประเพณี ประวัติศาสตร7 ภูมิศาสตร7 โบราณคดี
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ดังนั้นผู%ที่ทําหน%าที่เป; นมัคคุ เทศก7 ในประเทศไทยจะต% องขอขึ้นทะเบียนรั บอนุญ าตเป; น
มัคคุเทศก7ที่ถูกต%องตามระเบียบของกรมการท'องเที่ยว และต%องมีบัตรมัคคุเทศก7ที่ตรงตามประเภทที่
ปฏิบัติงานเพื่อความถูกต%อง เป;นระเบียบ และสามารถตรวจสอบได%
2.1.4 สิ่งที่มัคคุเทศก2พึงปฏิบัติ
สิ่งที่มัคคุเทศก7พึงปฏิบัตินอกจากมารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก7 มัคคุเทศก7
ควรต%องคํานึงถึงหลักการปฏิบัติดังต'อไปนี้
2.1.4.1 ต%องรู%จักกล'าวคําขอโทษก'อนเสมอเมื่อเกิดป…ญหา อุปสรรค7 หรือข%อผิดพลาดซึ่ง
อาจจะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความไม'สะดวกสบายในการเดินทางหรือเกิดเหตุขัด ข%องบางประการใน
การท'องเที่ยว และควรรู%จักให%อภัยนักท'องเที่ยวเมื่อเขาทําผิดไป เช'น มาไม'ตรงต'อเวลา
2.1.4.2 หน%าตายิ้มแย%มแจ'มใส รักษาความสะอาดและสุขนิสัยส'วนตัวไม'ให%น'ารังเกียจ
2.1.4.3 ก'อนพูดทุกครั้งต%องดูว'านักท'องเที่ยวส'วนใหญ'พร%อมที่จะรับฟ…งสิ่งที่หรือยัง
2.1.4.4 ต%องให%เวลาเป;นการส'วนตัวแก'นักท'องเที่ยวทุกครั้งเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%มีเวลา
ในการเที่ยวชมสถานที่ท'องเที่ยวและถ'ายรูป ซื้อของที่ระลึก หรือทําภารกิจส'วนตัว โดยมัคคุเทศก7ต%อง
ทําการนัดหมายเวลาพร%อมบอกจุดขึ้นรถให%ชัดเจน
2.1.4.5 ต%องรักษากิริยาอาการและมารยาทที่ดีงามแบบไทยในการแสดงออกในขณะ
ปฏิบัติหน%าที่ เช'น ไม'หยิบ โยน ตะโกน หรือเสียงดังต'อหน%านักท'องเที่ยว
2.1.4.6 ต%องเป;นคนที่รู%จักถ'อมตนเสมอและไม'ควรที่จะโอ%อวดว'าตนเองนั้นรู%ในทุกเรื่อง
เพราะนักท'องเที่ยวบางคนอาจมีความรอบรู%มากกว'ามัคคุเทศก7ก็ได%
2.1.4.7 ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสโดยไม'ต%องรอให%นักท'องเที่ยวร%องขอ
และสําคัญที่สุดอย'าละเลยเด็กเล็ก คนชรา และผู%พิการ ควรให%ความช'วยเหลือทุกครั้งโดยเฉพาะการ
เดินขึ้นลงบันได การข%ามถนน เป;นต%น
2.1.4.8 เมื่อมีนักท'องเที่ยวหรือคนถามคําถามง'ายโดยที่คําถามนั้นนักท'องเที่ยวอาจจะ
ต%องการทดสอบความรู%ของมัคคุเทศก7หรืออาจไม'รู%จริง ๆ มัคคุเทศก7ควรจะตอบคําถามที่นักท'องเที่ย ว
ถามนั้นตามความรู%ที่มี และหากไม'สามารถตอบได%ในทันทีหรือไม'มีข%อมูลควรตอบเท'าที่ทราบและบอก
กับนักท'องเที่ยวเสมอว'าขอกลับไปหาคําตอบที่ถูกต%องมาตอบอีกครั้ง
2.1.4.9 ในขณะที่เดินทางอยู'บนรถนั้นถ%าหากนักท'องเที่ยวยังตื่นตัว มัคคุเทศก7ไม'ควร
ปล'อยให%บรรยากาศเงียบเหงา ควรเล'าเรื่องราวต'าง ๆ ที่เป;นประโยชน7ต'อการท'องเที่ย ว หรือจัดหา
กิจกรรมเพื่อสร%างบรรยากาศของการท'องเที่ยว ควรรู%จักวิธีการสร%างบรรยากาศให%อบอุ'นเป;นกันเองให%
นักท'องเที่ยวได%มีความรู%สึกผ'อนคลาย และสนุกสนานเป;นกันเองไปด%วยกัน
2.1.4.10 มัคคุเทศก7ที่ดีควรจําชื่อของนักท'องเที่ยวและสามารถเรียกชื่อนักท'องเที่ยวให%
ได%จะทําให%นักท'องเที่ยวรู%สึกภูมิใจ และเป;นการช'วยสร%างมนุษย7สัมพันธ7ให%เป;นไปอย'างรวดเร็ว
2.1.4.11 ควรจะมีการสอดแทรกความรู% และเพิ่มเติมเกร็ดความรู%ในสิ่งที่เกี่ยวข%องกับ
การท'องเที่ยวให%คําแนะนํานักท'องเที่ยวตลอดระยะเวลาการเดินทางจะทําให%มีความรู%สึกคุ%มค'าในการ
เดินทางท'องเที่ยว
2.1.4.12 หลักปฏิบัติของ “มัคคุเทศก7” ควรจะต%องตื่นก'อนนอนทีหลัง และกินทีหลังแต'
ต%องอิ่มก'อนนักท'องเที่ยวทุกครั้ง
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2.1.4.13 มีไมตรีจิตสุภาพ อ'อนโยน อ'อนน%อมถ'อมตน
2.1.4.14 มีวินัยในตนเอง เก็บอารมณ7 ความรู%สึก ไม'หวั่นไหวง'ายเมื่อเจอป…ญหา
2.1.4.15 เป;นคนช'างสังเกตรู%จักแยกแยะการทํางานให%ได%อย'างเป;นระบบ และรวดเร็ว
อย'างมีประสิทธิภาพ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก%ไขป…ญหาเฉพาะหน%าได%เป;นอย'างดี
2.1.4.16 มีทัศนคติที่ดีต'ออาชีพมัคคุเทศก7 และต'ออุตสาหกรรมท'องเที่ยว
2.1.4.17 มีความเป;นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถตัดสินใจในป…ญหาโดยไม'
ลังเลใจ กล%าในสิ่งที่ควรกล%า ไม'หลีกหนีป…ญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู'ในหน%าที่
2.1.4.18 มีความซื่อสัตย7ไม'เรียกร%องผลประโยชน7จากนักท'องเที่ยว
2.1.4.19 ต%องมีใจรักในงานบริการและสามารถที่จะทํางานภายใต%ความกดดันต'าง ๆ ได%
2.1.4.20 ให%ข%อมูลที่ถูกต%องเป;นประโยชน7ต'อนักท'องเที่ยว
2.1.4.21 ตรงต'อเวลา และต%องควบคุมให%นักท'องเที่ยวตรงต'อเวลาด%วย
2.1.4.22 แต'งกายถูกต%องเหมาะสมเป;นแบบอย'างที่ดี
2.1.4.23 มีความประพฤติ และกิริยามารยาทที่ดี
2.1.4.24 ต%องเป;นแบบอย'างที่ดีต'อรุ'นน%อง ทํางานให%ฉับไว จ'ายงานให%ทุกคนอย'างทั่วถึง
2.1.4.25 ต%องนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปตามรายการต'าง ๆ ตามทีไ่ ด%ระบุไว%ในโปรแกรม
การเดินทางอย'างเคร'งครัดครบถ%วน ถ%าหากมีการเปลี่ยนแปลงต%องอธิบายเหตุผลให%นกั ท'องเทีย่ วเข%าใจ
หรืออาจขอคําปรึกษาบริษัทก'อนการตัดสินใจแก%ไขป…ญหาทุกครั้ง
2.1.4.26 ต%องเชื่อฟ…งและให%เกียรติมัคคุเทศก7รุ'นพี่ แต'การเชื่อฟ…งนั้นต%องอยู'บนขอบเขต
ของจรรยาบรรณ และความถูกต%อง
2.1.4.27 ต% องหมั่ น ศึ กษาหาความรู% จากตํ ารา ข' าวสาร เหตุ การณ7 แ ละสถานการณ7
บ%านเมืองรวมถึงสิ่งต'าง ๆ รอบตัวขณะปฏิบัติงาน เพื่อจะได%เป;นมัคคุเทศก7ที่ดีมีความรู% และทันต'อ
สถานการณ7ป…จจุบันเสมอ
2.1.4.28 การพูดคุยกับนักท'องเที่ยวต%องวางตัวให%เหมาะสม ปฏิบัติต'อทุกคนอย'างเท'า
เทียมกันไม'ว'า เด็ก คนแก' ลูกจ%าง คนทํางาน นายจ%าง ต%องไม'เลือกปฏิบัติ
2.1.4.29 หลังกลับจากนําเที่ยว ต%องรีบจัดการเคลียร7บัญชีค'าใช%จ'ายและคืนอุปกรณ7ทยี่ มื
มาให%เรียบร%อยทุกครั้ง
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า สิ่งสําคัญที่มัคคุเทศก7จะต%องพึงปฏิบตั ิ คือการเป;น
บุคคลที่รู%จักกาลเทศะ แต'งกายสุภาพถูกต%องเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต'องานการให%บริการ ให%ชว' ยเหลือ
นักท'องเที่ยวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสโดยไม'ต%องรอให%นักท'องเที่ยวร%องขอ มัคคุเทศก7ควรมีค วามรู%เกี่ยวกับ
สิ่งต'าง ๆ รอบตัวมีความประพฤติที่ดี และมีความผิด ชอบในงานที่ได%รับ มอบหมาย หมั่นศึกษาหา
ความรู%เพิ่มเติมตลอดเวลา รู%จักการวางตัวที่ดีเหมาะสม ปฏิบัติกับทุกคนอย'างเท'าเทียมกัน และหลัง
กลับจากนําเที่ยว ต%องรีบจัดการเคลียร7บัญชีค'าใช%จ'ายและคืนอุปกรณ7ที่ยืมมาให%เรียบร%อยทุกครั้ง
2.1.5 ผู"นําเที่ยว
2.1.5.1 ความหมายของผู%นําเที่ยว
ผู%นําเที่ย ว หมายถึง ผู%ที่ รับผิ ดชอบในการดูแ ลและอํานวยความสะดวกให%แ ก'
นักท'องเที่ยวในการเดินทางไปท'องเที่ยวในต'างประเทศ (พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7
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พ.ศ. 2551) ดังนั้น ผู%นําเที่ยวจึงจําเป;นที่จะต%องมีใบอนุญาตถูกต%องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ย ว
และมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551
ผู%ที่ประสงค7จะเป;นผู%นําเที่ยวต%องขึ้นทะเบีย นเป;นผู%นําเที่ย วไว%กับสํานักงานตาม
หลักเกณฑ7และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให%กําหนดคุณสมบัติของ
ผู%นําเที่ยวไว%ด%วยผู%ซึ่งได%รับใบอนุญาตเป;นมัคคุเทศก7และมีคุณสมบัติตามวรรคสอง ให%ปฏิบัติหน%าทีเ่ ป;น
ผู%นําเที่ยวได%โดยไม'ต%องขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง แต'ให%แจ%งให%นายทะเบีย นทราบเพื่อประโยชน7ด%าน
ข%อมูลของสํานักงาน
2.1.5.2 ผู%ขอขึ้นทะเบียนเป;นผู%นําเที่ยวต%องมีคุณสมบัติ ดังต'อไปนี้
1) มีอายุไม'ต่ํากว'ายี่สิบปKบริบูรณ7ในวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป;นผู%นําเที่ยว
2) มีสัญชาติไทย
3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท'าในสาจามัคคุเทศก7หรือสาขา
การท'องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก7 หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิช าชี พชั้ น สูง ในสาขามั ค คุเ ทศก7ห รื อสาขาการท' องเที่ย วที่ มีวิ ช าเกี่ย วกั บ มัค คุ เ ทศก7 ไม' น%อยกว' า ที่
คณะกรรมการกําหนดหรือสําเร็จการศึกษาไม'ต่ํากว'ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย บเท'าและได%รับ
วุ ฒิบัต รว' า ได% ผ' า นการฝP กอบรมวิ ช ามั ค คุเ ทศก7 ห รื อผู% นําเที่ ย วตามหลั กสู ต รและสถานฝP ก อบรมที่
คณะกรรมการกําหนด
4) ไม'เป;นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดชนิดให%โทษ หรือ เป;นโรคติดต'อที่
คณะกรรมการกําหนด
5) ไม'เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป;นผู%นําเที่ยวมาแล%วยังไม'ถึงห%าปKนับถึงวันยื่นคํา
ขอขึ้นทะเบียนเป;นผู%นําเที่ยว
มาตรา 65 ในการจัดให%นักท'อ งเที่ ยวเดินทางไปต'างประเทศ ถ% าผู% ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวจัดให%มีผู%นําเที่ยวเดินทางไปด%วย ผู%นําเที่ยวนั้นต%องเป;นผู%ซึ่งได%ขึ้นทะเบียนไว%กบั สํานักงาน
ตามมาตรา 64 อย'างถูกต%อง
มาตรา 66 มาตรฐานในการปฏิบัติหน%าที่ การแต'งกาย การรักษามารยาท และ
ความประพฤติของผู%นําเที่ยว ให%เป;นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดผู%นําเที่ยวต%องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 67 ในกรณีที่ปรากฏว'าผู%นําเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันถือว'า
เป;นการฝ”าฝ•นระเบียบที่ออกตามจะต%องได%รับการลงโทษตามบทบัญญัติ
มาตรา 66 หรือกระทําการใด ๆ อันก'อให%เกิดความเสียหายแก'นักท'องเที่ย ว
หรือธุรกิจนําเที่ยวอย'างร%ายแรง ให%นายทะเบียนมีอํานาจตักเตือนและสั่งให%ระงับหรือแก%ไขการกระทํา
นั้นได%
นอกจากหน%าที่ในการนําเที่ยวและอํานวยความสะดวกแล%ว ผู%นําเที่ยวมีหน%าที่
ต%องดําเนินการให%เป;นไปตามรายการนําเที่ยวตามมาตรา 26 หรือมาตรา 29 แล%วแต'กรณีด%วย
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า ผู%นําเที่ยว คือ ผู%ที่รับผิดชอบในการดูแล
และคอยอํานวยความสะดวกแก'นักท'องเที่ยวในการเดินทางไปท'องเที่ยวในต'างประเทศ ซึ่งผู%นําเที่ย ว
จะต%องทําการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตเป;นผู%นําเที่ยวที่ถูกต%องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ย ว
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และมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 ประการสําคัญในขณะปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวจะต%องแต'งกายให%สุภาพด%วย
ชุดเครื่องแบบของบริษัทหรือถูกต%องตามระเบียบของกรมการท'องเที่ยวที่ได%กําหนดไว%
2.1.6 การให"บริการนําเที่ยวต$างประเทศ
การให%บริการนําเที่ยวเพื่อนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ย วยังต'างประเทศมีขั้นตอน
และลํา ดั บ การปฏิ บั ติง านประกอบไปด% ว ย การทํ า หน% า ที่ ข องหั ว หน% า ทั ว ร7 ไทย และขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานนําเที่ยวนักท'องเที่ยวไปยังต'างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต'อไปนี้
2.1.6.1 การทําหน%าที่ของหัวหน%าทัวร7ไทย
หัวหน%าทัวร7ไทยกรณีที่นําคนไทยไปท'องเที่ยวยังต'างประเทศ ถ%าไปประเทศใน
แถบเอเชียเราจะเรียกตัวแทนของบริษัทนําเที่ยวว'าหัวหน%าทัวร7หรือผู%นําเที่ยว และเนื่องจากประเทศ
หรื อเมืองท' องเที่ ยวในแถบเอเชีย ไม' ว'า จะเป; นจี น เกาหลีใต% ญี่ปุ” น มาเลเซี ย สิงคโปร7 อิ นโดนี เซี ย
ฮ'องกง กัมพูชา ซึ่งโดยส'วนใหญ'แล%วประเทศเหล'านี้มักจะมีมัคคุเทศก7ท%องถิ่นทําหน%าที่เป;นผู%ทําหน%าที่
ให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยว เช'นเดียวกับประเทศไทยที่ถ%ามีนักท'องเที่ยวชาวต'างชาติมาเที่ยวในประเทศ
เขาก็ต%องใช%บริการมัคคุเทศก7ที่เป;นคนไทยเท'านั้น หัวหน%าทัวร7คนไทยที่นําทัวร7ไปต'างประเทศจึงต%อง
อาศัยมัคคุเทศก7ท%องถิ่น ในการบรรยายข%อมูลความรู%กับนักท'องเที่ยว สําหรับหัวหน%าทัวร7คนไทยจะทํา
หน% า ที่ ค อยดู แ ลให% บ ริ การและอํ า นวยความสะดวกในสถานที่ต' า ง ๆ เช'น ที่ ส นามบิ น ที่ พักแรม
ร%านอาหาร โดยหัวหน% าทัวร7ส ามารถให%ข%อมูล เสริมมั คคุเทศก7ท%องถิ่ นได%ซึ่งบางในกรณีที่มั คคุเทศก7
ท%องถิ่นบรรยายแล%วมีนักท'องเที่ยวไม'เข%าใจ หรือพูดในกรณีที่เป;นข%อมูลที่ตนถนัดเพื่อที่หัวหน%าทัวร7จะ
ได%ทําหน%าที่ของตนเองด%วย หัวหน%าทัวร7อาจมีหน%าที่หลักอีกอย'างคือเป;นผู%ที่ค อยสร%างบรรยากาศใน
การท'องเที่ยวด%วยการสร%างกิจกรรมระหว'างการเดินทาง หรือเล'าเรื่องสนุกสนานเพราะหัวหน%าทัวร7คน
ไทยจะรู%จักความต%องการของคนไทยด%วยกันเป;นอย'างดี และรู%สิ่งที่ชอบหรือไม'ชอบของคนไทยดีกว'า
มัคคุเทศก7ท%องถิ่นชาวต'างประเทศ
กรณีต%องปฏิบัติหน%าที่นําเที่ยวในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปส'วน
ใหญ'จะไม'มีมัคคุเทศก7ท%องถิ่น หัวหน%าทัวร7คนไทยต%องทําหน%าที่เป;นมัคคุเ ทศก7เ อง ดังนั้นการไปนํา
เที่ยวในยุโรปผู%นําเที่ยวจะต%องทําหน%าที่เป;นทั้งหัวหน%าทัวร7และมัคคุเทศก7ไปในคราวเดียวกันด%วย และ
ต' อ ไปนี้ เ ป; นการเตรี ย มความพร% อมก' อนการเดิ น ทางไปต' า งประเทศของผู% ที่ เ ป; นหั ว หน% า ทั วร7 ห รื อ
มัคคุเทศก7
1) ควรศึกษาข%อมู ลจากรายการนํา เที่ ยวเพื่อศึกษาเส%นทางการเดินทางและ
สถานที่ท'องเที่ยวแล%วนําไปวางแผนรายการนําเที่ยวเพื่อไม'ให%เส%นทางการท'องเที่ยววนไปมา และเมื่อ
เดินทางถึงสนามบินแล%วจะต%องไปพบหรือติดต'อประสานกับใคร โดยทําการศึกษาจากรายการนําเทีย่ ว
ที่เป;นป…จจุบันจากเอกสารที่บริษัทได%จัดส'งให% (Final Itinerary)
2) ตรวจสอบและจัด เตรียมเอกสารที่เกี่ย วกับการเดินทางไปต' างประเทศให%
พร% อม ได% แก' ใบตรวจคนเข% าเมื อง หนั งสื อเดิ นทาง วีซ'า สํ าแดงสิ่งของต' อศุล กากร บัต รโดยสาร
เครื่องบิน ต%องตรวจสอบให%ครบ ตรวจสอบดูว'ามีนักท'องเที่ยวต%องการกลับเองหรือแยกเดินทางไปเอง
บ%างตรงนี้ต%องระวัง โดยเฉพาะการไปประเทศสหรัฐ อเมริกา แคนาดา ซึ่งส'วนหนึ่งจะนิยมไปเยี่ย ม
ญาติอาจมีการแยกตั๋วไปกลับเอง มัคคุเทศก7อาจเป;นธุระตรงนี้ให% โดยการเตรียมเอกสารทั้งหมดให%แก'
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นักท'องเที่ยว มัคคุเทศก7ต%องตรวจสอบ และจะต%องกรอกข%อมูลแทนนักท'องเที่ยวทุกอย'างให%ถูกต%อง
ด%วยตัวบรรจง นักท'องเที่ยวเพียงแต'เซ็นชื่อกํากับให%เหมือนในหนังสือเดินทางเท'านั้น
3) กรณีที่เดินทางไปเป;นกรุ•ปใหญ' หรือเป;นหมู'คณะเดียวกัน มัคคุเทศก7ควรทํา
การนัดหมายกลุ'มนักท'องเที่ยวเพื่อให%การปฐมนิเทศก'อนการออกเดินทาง เพื่อเป;นการชี้แ จง แนะนํา
การปฏิบัติในการเดินทางไปต'างประเทศเพื่อป•องกันป…ญหาที่อาจเกิด ขึ้น เช'น เรื่องการเตรียมสิ่งของ
เครื่องใช% มารยาทในการเข%าชม การแต'งกาย อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช%ชีวิตใน
ต'างประเทศ เป;นต%น
4) เตรี ย มข%อมู ล ด% านการท' องเที่ ย วของประเทศนั้ น โดยเฉพาะในการไปใน
ประเทศที่ไม'มีมัคคุเทศก7ท%องถิ่น หัวหน%าทัวร7ต%องศึกษาข%อมูลเรื่องสภาพอากาศของแต'ละเมือง ศึกษา
ความแตกต'างเรื่องของเวลา เรื่องภาษาถิ่นอย'างง'าย เพื่อใช%ประโยชน7ในการท'องเที่ยว รวมถึงควร
ศึกษากฎหมายของประเทศ ระเบียบข%อบังคับประเพณีปฏิบัติในแต'ละแหล'งท'องเที่ยวด%วย
5) เบิ กเงิ นสํ า หรั บ ค' า ใช% จ'า ยในการเดิ นทางกั บ บริ ษั ท โดยส' ว นใหญ' จะเป; น
ค'าใช%จ'ายเบ็ดเตล็ด เช'น ค'าอาหารว'างและเครื่องดื่ม ค'าภาษีสนามบิน ซึ่งค'าใช%จ'ายส'วนนี้บริษัทจะเป;น
ผู% เ ตรี ย มไว% ใ ห% ส' ว นค' า ใช% จ' า ยอื่ น ๆ ทางบริ ษั ท จะทํ า การชํ า ระเงิ น ให% แ ก' บ ริ ษั ท ทั ว ร7 ตั ว แทนใน
ต'างประเทศ สําหรับเป;นค'ารถนําเที่ยว ค'าเข%าชม ค'าอาหาร ค'าที่พัก ทั้งหมดแล%ว โดยส'วนใหญ'บริษัท
จะไม'ให%หัวหน%าทัวร7ถือเงินสดจํานวนมากเพื่อป•องกันการสูญหายจากนั้นก็เคลียร7ป…ญหาข%อสงสัยต'าง ๆ
ให%เรียบร%อย
6) เตรียมสิ่งของเครื่องใช%และอาหารที่จําเป;นสําหรับนักท'องเที่ยว โดยเฉพาะ
การไปเที่ยวในหลายประเทศ เช'น จีน เกาหลีใต% ญี่ปุ”น เนื่องจากประเทศเหล'านี้รสชาติอาหารไม'ถูก
ปากคนไทยหัวหน%าทัวร7คนไทยจะต%องเตรียมอาหารแห%ง เช'น น้ําพริก น้ําปลาพริก (นําไปปรุงเอง)
หรืออาหารกระป™องที่พกพาง'ายไปด%วยเพื่อความสะดวก
2.6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเที่ยวนักท'องเที่ยวไปยังต'างประเทศ
พิมพรรณ สุจารินพงค7 (2549) ได%กล'าวถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานนําเที่ยวไว%ว'า
การปฏิบัติหน%าที่ในการต%อนรับและดูแ ลนักท'องเที่ย วของมัค คุเทศก7เปรียบเสมือนการให%บริการแก'
ลูกค%าที่มุ'งหวังจะทําให%นักท'องเที่ยวลับมาใช%บริการหรือกลับมาท'องเที่ยวซ้ําอีกครั้ง ดังนั้นจําเป;นอย'าง
ยิ่งที่มัคคุเ ทศก7จะต%องทําหน%าที่ และปฏิบัติห น%าที่อย'างเต็มใจ มีใจรักการบริการ สร%างความอบอุ'น
ให%กับนักท'องเที่ยว อีกทั้งยังมีหน%าที่คอยดูแล ชี้แนะ อํานวยความสะดวกให%แก'นักท'องเที่ยว ให%ความรู%
ความเข%าใจเกี่ยวกับประเทศ หรือแหล'งท'องเที่ยวที่พาไปชมไม'ว'าจะเป;นแหล'งท'องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร7 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และรวมไปถึงวิถีชีวิตต'าง ๆ ในฐานะที่ถือว'าเป;นตัวแทนของ
บริษัทนําเที่ย ว กรณี ที่นํานักท'อ งเที่ยวชาวไทยเดิ นทางไปเที่ย วยังต'า งประเทศ หัวหน%าทัวร7จะต%อง
ปฏิบัติหน%าที่ในการอํานวยความสะดวกให%แก'ลูกค%า ณ ท'าอากาศยานทั้งขาออกจากประเทศไทย และ
ขาเข%าในต'างประเทศ จนกระทั่งกลับเข%าประเทศอีกครั้งในวันเดินทางกลับถึงประเทศ โดยจะมีการ
แบ'งการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก7 ออกเป;น 3 ขั้นตอน ดังต'อไปนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก'อนปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ย ว มีกระบวนการและขั้นตอน
สําหรับการปฏิบัติงานดังนี้
1.1) ประชุมรับงานจากบริษัทเพื่อทราบรายละเอียดการเดินทาง
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1.2) ต%องทราบจํานวนนักท'องเที่ยว
1.3) ทราบข%อมูลส'วนตัวนักท'องเที่ยว
1.4) ต%องทราบบุคคลที่สามารถติดต'อได%พร%อมหมายเลขโทรศัพท7
1.5) จัดเตรียมรายการนําเที่ยวฉบับสมบูรณ7
1.6) จัด เตรียมเอกสารต'าง ๆ ที่จําเป;นจะต%องนําติดตัวไปใช%ในระหว'างการ
เดินทางท'องเที่ยว อาทิเช'น ใบรายชื่อนักท'องเที่ยวสําหรับจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ใบรายชื่อนักท'องเที่ยว
สําหรับการจัดห%องพัก โรงแรม สําเนาจดหมายติดต'อธุรกิจต'าง ๆ เอกสารเกี่ย วกับการแลกเปลี่ยน
เงินตรา แบบฟอร7ม การเข%า และออกประเทศ (ต.ม 6) เอกสารสําคัญการเดินทางสําหรับนักท'องเที่ยว
และผู%นําเที่ยว เช'น หนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารการชําระเงิน ใบสําคัญแทนการ
ชําระเงิน (Voucher)
1.7) ศึกษาข%อมูลที่เกี่ยวข%องกับการเดินทางท'องเที่ยว เช'นศึกษาข%อมูลประวัติ
และประสบการณ7การเดินทางของนักท'องเที่ย ว ศึกษาข%อมูลเส%นทางการเดินทาง เช'น เมืองสําคัญ
ถนนและการเดินทาง จุดหยุดพักระหว'างการเดินทาง ศึกษารายการนําเที่ยว แหล'งท'องเที่ยวที่ต%องนํา
นักท'องเที่ย วเดินทางไปก'อน และหลัง เบอร7โทรศัพท7ข องสถานที่ที่จะติดต'อ ศึก ษาข%อมูลเกี่ยวกั บ
ประเทศที่จะเดินทางไป เช'น ศึกษาประวัติความเป;นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อากาศ ภาษา
เงินท%องถิ่น และสินค%าที่ระลึก เป;นต%น
1.8) จัดเตรียมอุปกรณ7อื่น ๆ เช'น คู'มือหรือโปรแกรมท'องเที่ยว เอกสารการ
ตรวจคนเข%าเมือง ป•ายชื่อสําหรับผูกติดกระเป™า กระเป™ายา และของที่ระลึก เป;นต%น
1.9) จั ด เตรีย มเครื่องใช% ส'ว นตั ว ของผู% นําเที่ ย ว เช' น ตั๋ว เครื่องบิ น หนั งสื อ
เดินทาง เสื้อผ%า ของใช%ส'วนตัว และอุปกรณ7สําหรับใช%ในการนําเที่ยว เป;นต%น
2) ขั้นตอนการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
การปฏิบัติงานนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวในต'างประเทศนั้น เมื่อนํา
นักท'องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศไทยแล%วสถานะของมัคคุเทศก7จะเปลี่ย นเป;นหัวหน%าทัวร7หรือ
ผู%นําเที่ยวและเมื่อเดินทางไปถึงต'างประเทศแล%วจะมีมัค คุเทศก7ท%องถิ่นมาทําหน%าที่เป;นผู%บรรยายให%
ข%อ มู ล ซึ่ งสําหรับ ผู% นําเที่ ย วมี ห น%า ที่ ในการคอยให% บ ริ การและดู แลนั กท' องเที่ ย วโดยมีขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้
2.1) ผู%นําเที่ยวควรเดินทางมาถึงสนามบินก'อนเวลานัดหมายกับนักท'องเที่ย ว
อย'างน%อย 2 ชั่วโมงก'อนเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกเรื่องจัดกระเป™า ดูแลเรื่องบัตรขึ้นเครื่องบิน
(Boarding Pass) จัดเตรียมแบบฟอร7มในการตรวจคนเข%า และออกประเทศ (ต.ม 6) (Immigration
Form) และแบบฟอร7มแจ%งรายการสิ่งของต'อศุลกากร (Customs Declaration From)
2.2) ทําการนัด หมายนั กท'องเที่ยวก' อนออกเดินทางอย' างน%อย 2-3 ชั่วโมง
และเมื่อนักท'องเที่ย วเริ่ มเดินทางมาถึง ณ จุดนั ดบริเวณด%านหน%า ก'อนทางเข%าเช็ คอินบัตรโดยสาร
มัคคุเทศก7ต%องกล'าวทักทายสวัสดีแนะนําตัวสร%างมนุษย7สัมพันธ7 จากนั้นจึงทําการติดป•ายชือ่ ทีส่ มั ภาระ
ของนักท'องเที่ยวเพื่อแสดงความเป;นเจ%าของ รายละเอีย ดบนป•ายชื่อนั้นควรมีข%อมูลเกี่ยวกับชื่อสกุล
ที่อยู' จุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป มัคคุเทศก7ต%องช'วยตรวจสัมภาระทุกชิ้นของนักท'องเที่ยว ที่
จะนําเข%าใต%ท%องเครื่องบินโดยดูแลให%ผ'านการชั่งน้ําหนักและสแกนผ'านเครื่อง X-Ray
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2.3) ในระหว'างหรื อก'อนที่นักท'อ งเที่ยวเริ่มทยอยมา มัค คุเ ทศก7จะนําบัต ร
โดยสารเครื่อ งบินไปเช็ ค อิน ถ% ามาเป;นกลุ'มใหญ' ให%เ ข%า เช็ค อินช'องเคาน7 เตอร7ที่เ ขีย นว' า Check-In
Group เพื่อให%เจ%าหน%าที่สายการบินออกบัต รที่นั่ง (Boarding Pass) โดยมัค คุเทศก7ต%องนําสัมภาระ
ของนักท'องเที่ยวแต'ละคนเพื่อชั่งน้ําหนัก เพื่อให%เจ%าหน%าที่ตรวจเช็คว'ากระเป™าของนักท'องเที่ยวแต'ล ะ
คนแต'ละใบมีน้ําหนักเกินกว'ากําหนดหรือไม' มัคคุเทศก7ควรยื่นบัตรโดยสารสําหรับนักท'องเที่ยวที่มา
ด%วยกันแนบไปพร%อมกันและบอกทางเจ%าหน%าที่ส ายการบินเกี่ย วกับ ที่นั่ง เพื่อให%นักท'องเที่ยวที่มา
ด%วยกันได%นั่งใกล%กัน เมื่อได%บัตรที่นั่งมาแล%ว มัคคุเทศก7ควรเรีย กชื่อนักท'องเที่ยวให%มารับด%วยตนเอง
เมื่อให%ครบทุกคนแล%ว ควรอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางโดยเครื่องบิน ควรแจ%งชื่อสายการ
บิน เที่ยวบิน (Fight No) หมายเลขที่นั่ง (Seat No) เวลาขึ้นเครื่องบิน (Boarding Time) หมายเลข
ทางประตูขึ้นเครื่องบิน (Get No) จากนั้นควรอธิบายถึงการใช%เอกสารแต'ละประเภทที่จําเป;นสําหรับ
การออกไปต'างประเทศ โดยอธิบายกระบวนในการออกนอกราชอาณาจักร และย้ําเตือนนักท'องเที่ย ว
คนใดไม'มั่นใจในขั้นตอนต'าง ๆ ควรให%นักท'องเที่ยวรอเข%าไปพร%อมกับมัคคุเทศก7จากนั้นให%ย้ําถึงเวลา
ขึ้นเครื่อง และย้ําถึงหมายเลขทางขึ้นเครื่องให%ชัดเจนอีกครั้ง
2.4) หน%าเคาน7เตอร7ตรวจบัตรโดยสาร เมื่อทําชั่งน้ําหนักสัมภาระทุกคนเป;นที่
เรียบร%อยแล%วเจ%าหน%าที่ของสายการบินจะติดบัตรติดกระเป™า (Baggage Claim Tag) ส'วนหนึ่งติดที่
กระเป™าเพื่อได%ส'งไปยังจุดหมายปลายทาง ย้ําเตือนเรื่องสิ่งของที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องแก'นักท'องเที่ย ว
เสมอว'าต%องไม'เป;นสิ่งของต%องห%ามที่อาจถูกตรวจจับโดยเครื่องสแกน เช'น มีด วัตถุมีคม วัตถุโลหะบาง
ชนิด เป;นต%น มิเช'นนั้นนักท'องเที่ยวอาจจะถูกริบและอาจไม'ได%คืน
2.5) หลังจากที่ได%ทําการอธิบายข%อมูลเกี่ยวกับเอกสารแล%วมัคคุเทศก7ควรทีจ่ ะ
นํานักท'องเที่ยวเดินทางเข%าไปยังห%องพักผู%โดยสารเพื่อรอขึ้นเครื่อง โดยจะต%องผ'านด'านตรวจหนังสือ
เดินทางพร%อมตั๋วเครื่องบินก'อนเข%าไปรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง
2.6) นํานักท'องเที่ยวตรวจลงตราหนังสือเดินทางโดยเจ%าหน%าที่ต รวจคนเข%า
เมือง นักท'องเที่ยวจะต%องแสดงหนังสือเดินทาง ใบเสร็จรับเงินค'าธรรมเนียมการใช%สนามบิน บัตรที่นั่ง
และเอกสารตรวจคนเข%าเมืองใบ ตม.6 ที่กรอกรายละเอียดเรียบร%อยแล%ว
2.7) มัคคุเทศก7นํานักท'องเที่ยวเดินทางเข%าไปห%องพักผู%โดยสารก'อนขึ้นเครื่อง
โดยผ'านการตรวจค%นอาวุธ และวัตถุระเบิด ก'อนที่จะเข%าสู'ห%องพักผู%โดยสารเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องบิน
มัคคุเทศก7ควรเดินนํานักท'องเที่ยวผ'านการตรวจบัตรที่นั่งบนเครื่องโดยพนักงานสายการบินจะประจํา
ที่ประตูทางออกจะทําหน%าที่ตรวจบัตรที่นั่งว'าผู%โดยสารขึ้นเครื่องถูกต%องหรือไม' จากนั้นเมื่อเข%าสู'บน
เครื่องบินเป;นที่เรียบร%อย มัคคุเทศก7ควรช'วยเหลือ และทําการแจ%งที่นั่งของนักท'องเที่ยวแต'ละคนแล%ว
ช'วยนําของเก็บวางบนชั้นวางเหนือศีรษะให%เรียบร%อย เมื่อนักท'องเที่ยวมีที่นั่งเป;นที่เรียบร%อยถือว'าเป;น
อันสิ้นสุดขั้นตอนกระบวนการขาออก และเมื่อเครื่องบินทําการบินได%ขึ้นได%ระดับที่ปลอดภัยแล%ว และ
นักบินอนุญาตให%ปลดเข็มขัด และสามารถลุกขึ้นเดินไปมาได%มัคคุเทศก7ควรเดินดูแลสอบถาม ทักทาย
สร% างมนุ ษย7 สัมพันธ7กับนั กท'อ งเที่ย วเป;นระยะ ๆ และเมื่อไปถึงประเทศที่ เป; นจุ ด หมายปลายทาง
มัคคุเทศก7จะต%องนํานักท'องเที่ยวเข%าประเทศโดยผ'านขั้นตอนการตรวจคนเข%าเมือง และขัน้ ตอนต'าง ๆ
ให%ถูกต%องครบถ%วน

26
2.8) บนเครื่องบิน ผู%นําเที่ยวต%องดูแลที่นั่งของนักท'องเที่ย ว กล'าวคําทักทาย
ทําความรู%จักกับนักท'องเที่ยวทุกคน และเมื่อใกล%ถึงจุดหมายปลายทางผู%นําเที่ยวควรจะแจกแบบฟอร7ม
เอกสารตรวจคนเข%าเมืองให%แก'นักท'องเที่ยว (Immigration Form) และจะต%องแจกแบบฟอร7มสําหรับ
ใช%ในการแจ%งรายการหรือสําแดงสิ่งของต'อศุลกากร (Customs Declaration From) เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางเป;นหมู'คณะ
2.9) เมื่อถึงสนามบินผู%นําเที่ยวควรดูแลความสะดวกเรื่องพิธีการตรวจคนเข%า
เมือง หลังจากนั้นช'วยนักท'องเที่ยวเรื่องกระเป™าและสัมภาระ รวมทั้งนับจํานวนนักท'องเที่ยวให%ครบ
จากนั้นนํานักท'องเที่ยวไปยังจัดนัดพบเพื่อเจอกับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นที่จะเป;นผู%ให%บริการนําเที่ยว และ
แนะนําให%นักท'องเที่ยวรู%จักกับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นก'อนรถจะออกเดินทาง
2.10) ควรจะต%องกล'าวคําทักทายนักท'องเที่ยวทุกคนก'อนเสมอเพื่อแนะนํา
ตัวเองให%นักท'องเที่ยวได%รู%จัก ซึ่งถ%าหากเป;นนักท'องเที่ยวชาวต'างชาติควรจะทักทายด%วยภาษาไทยก'อน
จากนั้นตามด%วยภาษาต'างประเทศ
2.11) แนะนําตัวเอง และทีมงานให%นักท'องเที่ยวรู%จักเพื่อความคุ%นเคยในการ
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยว
2.12) แจกเอกสารและแนะนํารายการนําเที่ย ว และข%อมูลทั่วไปเบื้องต%นให%
นักท'องเที่ยวทราบด%วยเพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต%องขณะเดินทางท'องเที่ยวต'างประเทศ
2.13) เมื่ อถึ ง โรงแรมที่ พั ก ผู% นํ า เที่ ย วประสานกั บ แผนกต% อนรั บ เรื่ อ งการ
ลงทะเบียนของแขก แจกกุญแจห%องพักให%กับนักท'องเที่ยวพร%อมแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ห%องพัก ห%องอาหาร แนะนําอาหารเช%า การปลุกตอนเช%า และแนะนําการให%ค วามปลอดภัยต'าง ๆ
ในขณะที่พักอยู'ในโรงแรมเพื่อความเข%าใจที่ตรงกันของนักท'องเที่ยว
2.14) ขณะเดินทางท'องเที่ย วบนรถโค%ช ควรมีการจัดกิจกรรมบนรถเพื่อให%
เกิดความรู% ความบันเทิง และความสนุกสนาน เช'น การเล'นเกมส7 การร%องเพลง ดูทีวี การพูด คุย การ
เล'า เรื่ องตลก การเลือ กกิ จกรรมมาใช% ขึ้ นอยู' กั บ ดุล ยพิ นิจของผู%นํ าเที่ย ว เพราะขึ้ น อยู' กับ โอกาส
ความชอบของนักท'องเที่ยวและเหมาะสมกับกาลเทศะ
2.15) การให%บริการนักท'องเที่ยวบนรถหัวหน%าทัวร7ควรจะต%องมีทักษะในการ
ที่จะให%บริการนักท'องเที่ยวที่ดี เช'น การบริการอาหารว'างและเครื่องดื่ม ควรที่จะแจกจากด%านหลังมา
ด%านหน%ารถ ส'วนการเก็บขยะควรเก็บจากด%านหน%าไปด%านหลังรถ เพราะสามารถนําขยะไปเก็บชั้นล'าง
ของรถโดยไม'ต%องผ'านนักท'องเที่ยวหลายครั้ง
2.16) ควรจะนํานักท'องเที่ยวเดินทางเข%าไปเที่ยวชมสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ
ให%ครบถ%วนตามที่กําหนดในรายการ และตรงตามเวลาที่กําหนด ดูแลอํานวยความสะดวก ช'วยเหลือ
แก%ไขป…ญหาให%แก'นักท'องเที่ยว
2.17) การบรรยาย ควรบรรยายข%อมูลทั่วไปบนรถแต'ไม'ควรเป;นข%อมูลเชิงลึก
เพราะจะทํ าให%นั ก ท' องเที่ ย วไม' น' า สนใจ ควรรอให% ถึ ง สถานที่ ท' องเที่ ย วก' อ นแล% ว เลื อ กสถานที่ ที่
เหมาะสมในการบรรยายให%ข%อมูล เช'น ใต%ร'มไม% ในอาคาร หรือจุดที่สําคัญ และน'าสนใจ เป;นต%น
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2.18) เมื่ออยู'ในแหล'งท'องเที่ยว มัคคุเทศก7ควรแจ%งข%อบังคับหรือข%อควรระวัง
ให%นักท'องเที่ยวทราบทุกครั้ง ไม'ควรสนับสนุนหรือเพิกเฉยเมื่อนักท'องเที่ยวประพฤติตัวไม'เหมาะสม
ควรเข%าไปแนะนําและตักเตือนในทันที เช'น การปKนป”ายโบราณสถาน การแต'งกายไม'สุภาพเป;นต%น
2.19) การนัด หมายเวลา ควรแจ%งเวลาท%องถิ่นหรือ ตั้งเวลาให%ตรงกันเสมอ
สําหรับการนัดเวลาพบกัน และสถานที่นัดหมาย เมื่อปล'อยให%นักท'องเที่ยวได%เที่ย วชมเอง หรือเวลา
ออกเดินทาง และก'อนออกเดินทางต%องนับจํานวนนักท'องเที่ยวให%ครบทุกครั้ง
2.20) ควรรู%จักที่จะสังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ยวระหว'างฟ…ง หากพบว'า
นักท'องเที่ยวไม'สนใจฟ…ง ควรปรับเปลี่ยนและเลือกบรรยายเฉพาะข%อมูลที่จําเป;นและน'าสนใจ และ
สอบถามความต%องการของนักท'องเที่ยวว'าสนใจจุดใดเป;นพิเศษ หรือหากพบว'านักท'องเที่ยวเหนื่อย
ควรให%นั่งพัก และทําการแจกอาหารว'างและเครื่องดื่ม
2.21) การปฏิบัติตัวต'อนักท'องเที่ยว ไม'ควรให%ความสนใจบุคคลใดหรือกลุม' ใด
เป;นพิเศษควรปฏิบัติอย'างเท'าเทียม ไม'ควรแสดงกิริยาไม'เหมาะสม เช'น ปรบมือหรือตะโกนเสียงดัง
เรียกนักท'องเที่ยว การถูกเนื้อต%องตัวนักท'องเที่ยวโดยไม'มีเหตุผลอันสมควร
2.22) นํานักท'องเที่ยวเข%าที่พัก และนัดหมายวัน เวลาครั้งต'อไป ถ%ามีรายการ
ท'องเที่ยวต'อในช'วงค่ําหรือนัดหมายเวลาในการรับประทานอาหารเย็น
2.23) หากไม'มีรายการอะไรแล%วผู%นําเที่ยวควรจะพักผ'อน เพื่อที่จะไม'เหนื่อย
จนเกินไป และสามารถปฏิบัติหน%าที่ในวันถัดไปได%อย'างมีประสิทธิภาพ
2.24) วั นสุ ด ท%ายของการเดินทาง ผู% นํา เที่ย วจะต%อ งชํ าระค'าใช%จ'ายต'าง ๆ
ทั้งหมดก'อนออกเดินทาง อาทิเช'น ค'าโรงแรม ค'ามัค คุเทศก7ท%องถิ่น และช'วยดูสัมภาระ และเตือน
นักท'องเที่ย วเรื่องการคื นกุญแจห%องพั ก และของมีค'าในตู%นิรภัยหากนักท'องเที่ยวเก็บ ไว%ในตู%นิรภั ย
หลังจากนั้นผู%นําเที่ยวจะต%องนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสนามบินก'อนเวลาอย'างน%อย 2 ชั่วโมง เพื่อ
ทําการเช็คอินสายการบินพร%อมแจกบัตรโดยสารให%กับนักท'องเที่ยว จากนั้นนํานักท'องเที่ยวผ'านพิธี
การตรวจคนเข%าเมือง และพิธีการทางศุลกากร เข%าห%องพักผู%โดยสารต'อไปตามลําดับ
2.25) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยควรช' วยดูแลเรื่องสั มภาระ และกระเป™า
เดินทางของนักท'องเที่ยวอีกครั้งเพื่อไม'ให%เกิดข%อผิดพลาดหรือสัมภาระสูญหาย
2.26) ก' อ นจากกั นผู% นํา เที่ย วควรกล' า วคํ าขอบคุณ และดู แลนัก ท' องเที่ ย ว
จนกว'านักท'องเที่ยวจะกลับบ%านหมดทุกคน
2.27) หลังจากการปฏิบัติงานแล%วควรจัดให%มีการประเมินผลการทํางานของ
มัคคุเทศก7 โดยแบ'งเป;นการประเมินจากลูกค%า การประเมินจากผู%ร'วมงาน และมัคคุเทศก7ควรประเมิน
การให%บริการอื่น ๆ ด%วยเพื่อเป;นข%อมูลสําหรับให%บ ริษัท ได%นําไปปรับปรุงต'อไป นอกจากนี้ผู%นําเที่ย ว
ต%องส'งบันทึกการทํางานและการใช%เงินส'งให%แผนกปฏิบัติงานและบัญชี
3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
3.1) เมื่อลงจากเครื่องบินแล%ว ผู%นําเที่ยวจะต%องนํานักท'องเที่ยวแสดงหนังสือ
เดิน ทางและใบรายการของบุ ค คลต' อเจ% าหน% าที่ ต รวจคนเข% าเมื องเพื่อรั บ การตรวจลงตราหนั งสื อ
เดินทาง ณ บริเวณเคาน7เตอร7ของเจ%าหน%าที่ตรวจคนเข%าเมือง
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3.2) นํานักท'องเที่ยวไปรับสัมภาระ โดยผู%นําเที่ยวต%องสังเกตว'าจะต%องไปรับ
สัมภาระจากสายพานใดโดยดูได%จากจอที่ปรากฏอยู'ตามจุดที่สังเกตได%ง'ายภายในบริเวณท'าอากาศยาน
ก'อนถึงสายพานรับสัมภาระและเมื่อสัมภาระเคลื่อนมาผู%นําเที่ยวควรจะนําสัมภาระออกมาวางรวมกัน
เพื่อให%นักท'องเที่ยวได%มาตรวจสอบและรับสัมภาระของตนไป
3.3) จากนั้ นนํ านั กท' องเที่ ย วผ' า นจุ ด ตรวจสั มภาระภายในสนามบิ นซึ่ ง ใน
บางครั้งอาจมีการสุ'มตรวจสัมภาระของนักท'องเที่ยวเป;นบางคนเท'านั้นโดยเจ%าหน%าที่ศุล กากรของแต'
ละประเทศ แต'บางท'าอากาศยานอาจไม'ตรวจสัมภาระเพราะถือว'าได%รับการตรวจก'อนขึ้นเครื่องแล%ว
โดยยื่นใบรายการสําแดงสิ่งของผู%โดยสารก'อนนําสัมภาระผ'านเจ%าหน%าที่ศุลกากร กรณีเข%าประเทศไทย
หากไม'มีของต%องเสียภาษีอากร ของต%องห%าม ของต%องกํากัด ให%ยื่นใบสําแดงสิ่งของของผู%โดยสารแก'
เจ%าหน%าที่ศุลกากรในช'องสีเขียว (ไม'มีข องต%องสําแดง) หากนักท'องเที่ยวมีสิ่งของที่จะต%องเสียภาษี
อากร หรื อไม' แ น' ใจว' าของเหล' า นี้ ต% องเสี ย ภาษี อากรหรือ ไม' ให% ยื่ นใบสํ าแดงสิ่ ง ของผู% โ ดยสารแก'
เจ%าหน%าที่ศุลกากรในช'องสีแดง (มีของต%องสําแดง) ก'อนหน%านั้นควรย้ําเตือนนักท'องเที่ยวว'าในกรณี
ลักลอบนําของที่ต%องเสียภาษีอากรผ'านทางช'องเขียวแล%วถูกเจ%าหน%าที่จับได% นักท'องเทีย่ วจะต%องถูกริบ
สิ่งของ และอาจถูกปรับ 4 เท'าของราคาสิ่งของรวมค'าภาษีอากรด%วย และเมื่อผ'านกระบวนการต'าง ๆ
ภายในสนามบิ นเป;นที่เรียบร% อย ผู%นําเที่ยวจะต%องนํานัก ท'องเที่ย วขึ้นรถ กรณีไปต'างประเทศ ถ%า มี
มัคคุเทศก7ท%องถิ่นก็จะส'งมอบหน%าที่ในการบรรยาย อธิบายข%อมูลต'าง ๆ ให%กับ ทางมัคคุเทศก7ท%องถิ่น
ต'อไป แต'ถ%าไปในประเทศที่ไม'มีมัคคุเทศก7ท%องถิ่น หัวหน%าทัวร7หรือมัค คุเทศก7ไทยผู%นั้นก็ต%องปฏิบัติ
หน%าที่ในการนําเที่ยวต'อเนื่องไปจนจบรายการนําเที่ยว ดังที่กล'าวไปแล%วก'อนหน%านี้แต'ถ%าหากเป;นการ
เดินทางกลับ จากการท' อ งเที่ย วต'างประเทศผู%นํา เที่ ย วจะต% องกล'า วขอบคุ ณอํ าลานักท'อ งเที่ย วจุ ด
สุดท%ายคือ ณ จุดรับสัมภาระจากสายพาน
3.4) จัดทําสรุปค'าใช%จ'ายในการเดินทางพร%อมเอกสารบิลใบเสร็จ และเอกสาร
ทางการเงินทั้งหมดพร%อมส'งคืนเงินสดให%กับบริษัทในทันทีที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
3.5) จัดทําสรุปรายงานเกี่ยวป…ญหา และอุปสรรค7 พร%อมทั้งการแก%ไขป…ญหา
ตลอดการเดินทางให%บริษัทได%รับทราบ
3.6) จัดส'งอุปกรณ7ในการทํางานทั้งหมดคืนให%กับบริษัท
จากการศึกษาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า ผู%นําเที่ยวเปรียบเสมือนตัวแทนของ
บริ ษั ท ที่ จะนํ า นั ก ท' อ งเที่ ย วทางไปท' อ งเที่ ย วยั ง ต' า งประเทศ และต% อ งคอยดู แ ละเอาใจใส' ต' อ
นักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'าเทียมกันให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ในการเป;นผู%นํา
เที่ยวที่ดีจะต%องมีจิตวิทยาในการให%บริการ รู%จักสังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ยว มีความรู%ด%านภาษา
รู%จักพิ ธีการตรวจคนเข% าเมื อง อี กทั้ งผู%นํ าเที่ย วจะต% องมี ค วามรู% เ กี่ ยวกั บ ประเพณี วั ฒนธรรม และ
สถานที่ท'องเที่ยวที่จะนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวด%วย และประการสําคัญนักท'องเที่ยวจะ
กลับมาใช%บริการซ้ําอีกหรือไม'ในอนาคตนั้นขึ้นอยู'กับความพึงพอใจของนักท'องเที่ย วที่มีต'อผู%นําเที่ย ว
จะเป;น ตัวชี้วัด สะท% อนให%เ ห็ นว'าการบริ การที่ดีย' อมส' งผลต' อความพึ งพอใจของนัก ท'องเที่ย วเสมอ
สําหรั บกระบวนการและขั้นตอนการปฏิ บัติห น%าที่ ของผู% นําเที่ยวในการนํา นักท'องเที่ ยวเดินทางไป
ท'องเที่ยวต'างประเทศนั้นมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก'อนปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว 2)
ขั้นตอนการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว และ 3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู"
2.2.1 ความหมายของการรับรู"
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) และ สุชา จันทร7เอม (2544) นักวิชาการทั้งสองท'านต'างก็ได%ให%
ความหมายของการรับรู% (Perception) ในทํานองเดียวกันว'า การรับรู% คือ กระบวนการที่บุคคลนั้นได%
แปลความหมายจากสิ่งที่ได%สัมผัสหรือสิ่งเร%าที่อยู'รอบตัว เช'น บุคคล สัตว7 สิ่งของ และปรากฏการณ7
ทางธรรมชาติซึ่งเป;นสิ่งเร%า โดยผ'านประสาทสัมผัสต'าง ๆ และการตีความหมายออกมาเป;นข%อมูลตาม
ความสามารถในการรับรู% และประสบการณ7ข องแต'ละบุคคล ซึ่งบุคคลนั้นจะรับ รู%ได%โดยใช%อวัยวะ
สัมผัส (Sense Organ) ที่มีอยู' ได%แก' หู ตา จมูก และปาก โดยการรับรู%นั้นจะต%องมีการตีความหมาย
จากการรับรู%และสัมผัสกับสิ่งที่ผ'านเข%ามา ในขณะเดียวกัน (แกร7ริสัน และมากูน; อ%างอิงจาก พรศิริ
บิ น นาราวี , 2554) ได%ใ ห% ค วามหมายของการรั บ รู% ว' า หมายถึ ง กระบวนการซึ้ ง สมองได% มี ก าร
ตีความหมายหรือแปลความหมายจากข%อมูลที่ได%จากการสัมผัสผ'านส'วนต'าง ๆ ของร'างกายกับ สิ่งเร%า
จึงทํา ให%ท ราบว' าสิ่ ง เร% าที่เ ราสั มผั ส นั้น คื ออะไร และหมายความว'าอย'า งไร รวมไปถึง ว' ามี ลั กษณะ
อย'างไรการที่ค นเราจะสามารถรับรู%สิ่งเร%าที่เข%ามาสัมผัสนั้นได%จะต%องอาศัยประสบการณ7ของแต'ล ะ
บุคคลซึ่งเป;นเครื่องมือช'วยในการตีความหมายหรือการแปลความหมายนั้นออกมาได%เป;นอย'างดี และ
ความหมายที่ออกมานั้นจะต%องเป;นความหมายที่มีความน'าเชื่อถือและไว%วางใจได% ซึ่งประการที่สําคัญ
Solomoon (2009) ได%กล'าวไว%ว'าขั้นตอนของการรับรู%ของลูกค%านั้น (Customer perceptions) เป;น
กระบวนการที่ผู%บริโภคเลือกสรรและตีความหมายนั้นจากสิ่งกระตุ%นทางการตลาดเพื่อให%เกิดการเลือก
ซื้อสิ่งของตามที่คนเรามีความต%องการนั้น โดยการรับรู%นั้นจะต%องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข%ามาร'วม
ด%วยซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั้นประกอบไปด%วยการมองเห็น (Sight) รสชาติ (Taste) กลิ่น (Smell)
เสียง (Sound) การสัมผัส (Touch) ซึ่งเป;นสิ่งที่ในอุตสาหกรรมการให%บริการนั้นการรับรู%ของลูกค%าแต'
ละคนย'อมมีต'อคุณภาพบริการนั้นซึ่งส'วนใหญ'แล%วจะให%ความสําคัญในเรื่องความเชื่อถือ (Reliability)
การตอบสนองอย'างรวดเร็ว (Responsiveness) ความมั่นใจ (Assurance) และการเข%าถึงจิต ใจ
(Empathy) ของการบริการ ซึ่งประเด็นสําคัญที่มาของคุณภาพบริการเหล'านี้ย'อมจะมีผลต'อความพึง
พอใจของผู%บริโภคที่มีต'อการรับรู%นั้นได%มากที่สุด (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009)
จากความหมายของการรับรู%สามารถสรุปได%ว'า การรับ รู%เกิดจากกระบวนการที่บุค คลแต'ล ะ
บุคคลทําการแปลความจากสิ่งที่ได%สัมผัสโดยผ'านประสาทสัมผัสต'าง ๆ และตีความหมายออกมาเป;น
ข%อมูลตามความสามารถ และประสบการณ7ของแต'ละบุคคลนั้นโดยใช%อวัยวะสัมผัส (Sense Organ) ที่
มีอยู' ได%แก' หู ตา ปาก จมูก ผิวหนัง ซึ่งตีความหมายจากการรับสิ่งสัมผัสที่ผ'านเข%ามาในการรับสัมผัส
นั้นด%วย และการรับ รู%นั้ นจะต%องอาศั ยประสาทสั มผัสทั้ง 5 เข%ามาร'วมด%วยซึ่งได%แก' การมองเห็ น
(Sight) รสชาติ (Taste) กลิ่น (Smell) เสียง (Sound) การสัมผัส (Touch) ดังภาพแสดงการรับรู%
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การตอบสนอง
อย'างรวดเร็ว

ความเชื่อถือได%

ความมั่นใจ

การเข%าถึงจิตใจ

คุณภาพบริการ

คุณภาพผลิตภัณฑ7

ราคา

ป…จจัย
สถานการณ7

ความพึงพอใจ
ของลูกค%า

ป…จจัย
ส'วนบุคคล

ความภักดี
ของลูกค%า

ภาพที่ 2.1 การรับรู"คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค"า
ที่มา: Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)
2.2.2 กระบวนการรับรู"
รัจรี นพเกตุ (2540) ได%กล'าวถึงกระบวนการการรับรู%ไว%ว'า กระบวนการรับรู%นั้นเริ่มต%นมา
จากการกระตุ%นอวัยวะรับความรู%สึก โดยที่อวัยวะการรับรู%แ ต'ละชนิดจะสามารถรับพลังงานได%เฉพาะ
บางอย'าง เช'น หูรับได%เฉพาะพลังงานแสง จมูกรับได%เฉพาะกลิ่นเท'านั้น และพลังงานแต'ละชนิด ยังมี
ความแตกต' างกั นในตั ว ของมั นเอง ซึ่ งจะทํ า ให% เ กิ ดความรู%สึ กที่ แตกต' างกัน ออกไปด% วย เช'น การ
มองเห็นแสง และสีที่ต'างกัน หรือ การได%ยินเสีย งที่แ ตกต'างกั น เพราะฉะนั้นการที่อวั ย วะรับรู%การ
สัมผัสได%รับการกระตุ%นจึงเป;นขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู% และเมื่ออวัยวะถูกกระตุ%นจะมีการส'ง
ต'อไปยังประสาทการรับรู%ขึ้นไปสู'สมองจนกระทั้งเกิดเป;นความรู%สึก การรู%สึกที่แตกต'างจากกันจากการ
รับรู% เนื่องมาจากการรู%สึกบางอย'างอาจไม'ได%ผ'านกระบวนการแปลความหมาย เช'น รู%สึกแค'ว'าได%ยิน
เสียงขึ้นเรื่อย ๆ แต'การรับรู%จะสามารถบอกได%ว'าเสียงนั้นเป;นเสียงอะไร โดยอาศัยประสบการณ7ที่มีมา
ในอดีต กระบวนการรับรู%จึงสามารถอธิบายได% ดังภาพ
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วัตถุ หรือเหตุการณ7ที่เป;นจริง
พลังงานหรือข%อมูลทีส่ 'งเข%า ได%แก'
คลื่นแสง คลื่นเสียง
กระแสประสาทขึ้นสูส' มอง

การแปลความหมาย

อวัยวะรับความรู%สึก

สมองรับสัญญาณหรือเกิดการรู%สึก

การตีความหมาย
ภาพที่ 2.2 กระบวนการรับรู"
จําเนียร ช'วงโชติ และคณะ (2515); ซีรีโน และโบดาเคน, อ%างอิงจากอารยา วรรณประเสริฐ
(2542) ได%ให%ความหมายการรับรู%ไปในทํานองเดียวกันว'า การรับรู% นั้นเป;นการที่บุคคลแต'ละคนที่จะใช%
ระบบภายในเพื่อรับเอาข%อมูลจากสิ่งแวดล%อมภายนอกเข%ามาโดยผ'านจิตวิสัย (Subjective) และมีการ
สร%างสรรค7และทําให%เกิดกระบวนการขึ้นมา 3 อย'าง คือ การเลือกสิ่งเร%า การจัดเรียงหมวดหมู'ให%สิ่ง
เร%า และการตีความหรือการประเมินค'าสิ่งเร%าซึ่งการรับรู%เ ป;นกระบวนการที่คนเรารับ รู%สิ่งต'าง ๆ โดย
ผ'า นการสั มผั ส และใช%ป ระสบการณ7 เ ดิ มเข% ามาช'ว ยในการแปลความหมายนั้ น ๆ ให% ออกมาเป; น
ความรู%สึกและความเข%าใจ ซึ่งกระบวนการของการรับรู%นั้นจะเกิดขึ้นได%ต%องประกอบด%วย
(1) อาการสัมผัส
(2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส
(3) ความรู%เดิม หรือประสบการณ7เดิมเพือ่ แปลความหมาย
อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับหรือสัมผัสสิง่ เร%าเพื่อทําให%การรับรู%ภาวะแวดล%อม
รอบตัวของคนเรา ปกติเมื่อคนได%รับการสัมผัสอย'างใดอย'างหนึ่งแล%วจะสามารถจําแนกอาการของการ
สัมผัสนั้น ๆ ตามประสบการณ7เดิมที่มีอยูแ' ล%วนั้นเกือบทุกครัง้ ไป
การแปลความหมายจากการสั มผัส ส' ว นสํ า คัญ จะช' ว ยให% ก ารแปลความหมายนั้ นมี ค วาม
ถูกต%อง ประการแรกคือ สติป…ญญา หรือความเฉลีย วฉลาด เพราะผู%ที่มีสติป…ญญาสูงจะสามารถรับรู%
และเข%าใจสิ่งต'าง ๆ ที่สัมผัสได%ดี และรวดเร็วกว'าผู%ที่มีระดับสติป…ญญาต่ํา ประการสอง คือ การสังเกต
และการพิจารณามีส'วนช'วยให%การรับรู%ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนได%อย'างแม'นยํา ประการที่สาม คือ ความ
สนใจและความตั้งใจ การแปลความหมายให%ถูกต%องก็จะยากมากหากคนเราขาดสมาธิหรือขาดความ
ตั้งใจ และส' วนสุด ท%ายที่จะช'วยให%การแปลความหมายถู กต%องนั้ นคือคุ ณภาพของจิต ใจในขณะนั้ น
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เพราะถ%าคุณภาพของจิต ใจไม'มีความพร%อมย'อมจะส'งผลกระทบต'อสติป…ญญาและมีผลต'อการแปล
ความหมายที่ออกมานั้นได%ดีหรือไม'ดีตามไปด%วย
ประสบการณ7เดิมหรือความรู%เดิม คือ ความรู%และแนวความคิดของการกระทําที่ได%เคยมีการ
ทํามาแล%วมาแล%วในอดีตนั้นย'อมมีความสําคัญในการแปลความหมายของอาการสัมผัส โดยความรูแ% ละ
ประสบการณ7 เ ดิ ม นั้ นจะต% อ งมี ค วามถู ก ต% อ งและชั ด เจนจึ ง จะทํ า ให% ก ารแปลความหมายนั้ น ดี มี
ประสิทธิภาพ
ในขณะเดี ย วกั น (พั ช นี เชยจรรยา; อ% า งอิ งจาก พรศิ ริ บิน นาราวี , 2554) ได% กล' า วไว% ว'า
เนื่องมาจากคนเรามีการรับรู%ต'างกัน ความล%มเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดขึ้นได%ถ%าเราไม'ย อมรับ
ความแตกต' า งในเรื่ องการรั บ รู% ข องแต' ล ะบุ ค คล การรับ รู% จึง เป; นตั วกําหนดพฤติก รรมการสื่ อ สาร
ทัศนคติ และความคาดหวังของผู%สื่อสาร การรับรู%เป;นกระบวนการทางจิตที่จะตอบสนองต'อสิ่งเร%าทีจ่ ะ
ได%รับนั้นเป;นกระบวนการเลือกรับสาร และจัดการกับสารนั้นให%เข%าด%วยกัน และมีการตีความจากสาร
ที่ได%รับเพื่อทําความเข%าใจและสร%างความรู%สึกของตนเองเพื่อให%แปลความหมาออกมาได%ตรงตามความ
ต%องการของผู%รับรู% การที่คนเราไม'สามารถให%ความสนใจกับสิ่งต'าง ๆ รอบตัวได%ทั้งหมดนั้น แต'หากจะ
เลือกรับรู%เฉพาะบางส'วนที่สนใจเท'านั้นเมื่อได%รับสารเดียวกัน ผู%รับสารสองคนที่อาจจะให%ความสนใจ
และรับรู%สารเดียวกันต'างกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล%วการรับรู%ที่มีความแตกต'างกันอาจเกิดได%จากอิทธิพลหรือ
ตัวกรอง (Filter) บางอย'างดังนี้ (ณ มาดา แสงนิ่มนวล; อ%างอิงจาก พรศิริ บินนาราวี, 2554 )
(1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) คนเรามักจะมองเห็นในสิ่งที่คนเราต%องการที่จะเห็น
และได%ยินในสิ่งที่เราต%องการที่จะได%ยินเพื่อสนองความต%องการของตนเอง ตัวอย'างเช'น ก. ไม'ชอบ ข.
จึงมักจะขัดแย%งกับ ข. ในเรื่องต'าง ๆ หาก ก. ได%รับสารซึ่ง ข. แสดงท'าทีเห็นด%วยกับ ก. ก็ยังจะตีความ
ว'า ข. ไม'ได%หมายความอย'างที่ ข. พูดจริง เป;นต%น
(2) ประสบการณ7เดิม (Past Experience) คนเรามีความแตกต'างกันในสภาพแวดล%อมที่ถูก
เลี้ยงดูต'างกันจึงทําให%มีประสบการณ7เดิมที่ต'างกันไป
(3) กรอบอ%างอิง (Frame of reference) เป;นสิ่งที่สามารถเกิด ขึ้นได%จากการที่ได%รับการ
อบรมมาจากครอบครัวที่แตกต'างกัน ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่แตกต'างกันออกไป
(4) สภาพแวดล% อม การอยู'ในสภาพแวดล% อมที่ต' างกั นจะทํ าให%การตี ความสารที่ได%รับ นั้ น
แตกต'างกันออกไปด%วย
(5) สภาวะจิตใจ และอารมณ7 ประกอบไปด%วยความกลัว และความโกรธ จะทําให%การมอง
ความผิดเล็กน%อยเป;นเรื่องใหญ'โตได%ในขณะที่คนเราอยู'ในสภาวะอารมณ7ที่ไม'ดีหรือหงุดหงิด แต'ในทาง
กลับกันกลับมองป…ญหาใหญ'หลวงนั้นเป;นเรื่องเล็กน%อยเมื่อคนเราอยู'ในสภาวะหรือารมณ7ที่ดี
จะเห็นได%ว'าตัวกรองทั้ง 5 มีความสัมพันธ7กันกับลักษณะส'วนบุคคลของแต'ละคน ได%แก' เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได% และอื่น ๆ ตัวอย'างเช'น เด็กกับ ผู%ใหญ'ซึ่งมีวัย และอายุที่ต'างกันย'อมมี
ประสบการณ7 เดิ มที่ผ' านมาไม' เหมือนกัน แพทย7กั บชาวนาซึ่ งมี ความแตกต'างทั้ งในเรื่ องของระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได% ซึ่งต'างมีสภาพแวดล%อมที่ต'างกัน มีประสบการณ7ทํางานที่แตกต'างกัน มี
กรอบการอ%างอิงรวมไปถึงแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่แตกต'างกันไปด%วย เป;นต%น
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า การรับ รู% หมายถึง กระบวนการที่บุคคลจะสามารถ
แปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัสโดยผ'านประสาทสัมผัสต'าง ๆ แล%วแปลความหมายของสิง่ เร%าทีผ่ า' นเข%า
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มาทางประสาทสัมผัสนั้น โดยอาศัยความรู%และประสบการณ7เดิมเป;นเครื่องมือ และตีความเป;นข%อมูล
ตามความสามารถและประสบการณ7ของแต'ละบุคคลซึ่งรวมไปถึงกระบวนการของการรับรู%ที่จะเกิดขึน้
นั้นต%องประกอบด%วย
(1) อาการสัมผัส
(2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส
(3) ความรู%เดิม หรือประสบการณ7เดิมเพื่อแปลความหมาย
คนเรามีการรับรู%ต'างกัน ความล%มเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดขึ้นได%ถ%าเราไม'ย อมรับความ
แตกต'า งในเรื่องการรั บ รู%ข องแต' ล ะบุ ค คลแต' ละคนมี ค วามสนใจและรั บรู% สิ่ ง ต'า งๆ รอบตั ว ต'า งกั น
เพราะฉะนั้นการได%รับสารเดียวกัน ผู%รับสารสองคนอาจให%ความสนใจและรับรู%สารเดียวกันต'างกัน ซึ่ง
ตัวกรองที่มีอิทธิพลต'อการรับรู%ต'างกันของบุคคล คือลักษณะส'วนบุคคลของแต'ละคน ได%แก' เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได% และอื่น ๆ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
2.3.1 ความหมายของความคาดหวัง
รัต นา สุขะนินทร7 ; อ%างอิงจาก พรศิริ บิ นนาราวี (2554) ได%กล'า วไว%ว' า ความคาดหวั ง
(Expectation) คือ เป;นทัศนคติที่เกี่ยวข%องกับความต%องการหรือความปรารถนาของผูบ% ริโภคทีม่ คี วาม
คาดหวังไว%ว'าจะได%รับจากการบริการนั้น ๆ ประการสําคัญ (สุภัคญานี สุข สําราญ; อ%างอิงจาก กรรวี
กันเงิน, 2550) ได%กล'าวว'าความคาดหวังนั้นเป;นการประเมินความสามารถของตนเองกับความตั้งใจใน
การทํางานเพื่อให%บรรลุเป•าหมายที่ต% องการซึ่งหากบุ ค คลนั้น มีความสามารถและมีค วามตั้ งใจที่จะ
นําไปสู'ความสําเร็จของงานสูง แต'ในทางตรงกันข%ามหากบุคคลมีความสามารถต่ําไม'ตั้งใจก็จะนําไปสู'
ความล%มเหลวไม'สามารถทํางานตามที่หวังผลได% นอกจากทั้งสองท'านที่ได%กล'าวและให%ความหมายของ
ความคาดหวังไว%ว'าเป;นความต%องการหรือเป;นความปรารถนาที่ผู%บริโภคทุกคนคาดว'าจะได%รับจากการ
ให%บริการนั้น ๆ และยังมี (สุณีย7 ธีรดากร; อ%างอิงจาก กรรวี กันเงิน, 2550) ได%กล'าวถึงความหมายว'า
ความคาดหวังนั้นเป;นพฤติกรรมที่จะเป;นสาเหตุทําให%ถึงเป•าหมายที่ตั้งใจไว% และแนวคิดในการอธิบาย
ความคาดหวังของ (รอตเตอร7; อ%างอิงจาก กรรวี กันเงิน, 2550) ยังแบ'งออกเป;น 2 ประเภทคือ ความ
คาดหวังเฉพาะ กับ ความคาดหวังทั่วไป ซึ่งความคาดหวังเฉพาะนั้น (Specific Expectancies) เป;น
ตัวที่จะสะท%อนให%เห็นถึงประสบการณ7ที่ได%รับ จากสถานการณ7ใดสถานการณ7หนึ่งมาแล%วนั้นในอดีต
กับ ความคาดหวังทั่วไป (Generalized Expectancies) ซึ่งเป;นการรวบรวมของประสบการณ7ต'าง ๆ
ที่คล%ายคลึงกันเข%าไว%ด%วยกัน ในขณะเดียวกัน (สุรางค7 จันทร7เอม; อ%างอิงจาก พรศิริ บินนาราวี, 2554)
ได%ให%ความคาดหวังไว%ว'า ความคาดหวัง (Expectation) คือความเชื่อว'าสิ่งใดที่น'าจะเกิดขึ้นและสิ่ง
ใดบ%างที่ไม'น'าจะเกิดขึ้น ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือไม'เกิดขึ้นอยู'กับประสบการณ7ของแต'ละบุคคล
เช'น บุค คลที่เ คยมีประสบการณ7ที่ค ล%ายคลึงกันกับ ประสบการณ7ใหม'ก็อาจทําให%การคาดหวังนั้นไม'
ผิ ด พลาดไปจากที่ ไ ด% ค าดหวั ง ไว% หรือ อาจจะคาดหวั ง ได% อ ย' า งถู ก ต% อ งมากกว' าบุ ค คลที่ ไ ม' เ คยมี
ประสบการณ7มาก'อนย'อมจะไม'มีความคาดหวังหรืออาจจะมีการคาดหวังก็มักจะไม'เกิดขึ้นจริงตามที่
คาดหวังไว%ก็อาจเป;นได% ดังนั้นความคาดหวังที่ไม'ประสบความสําเร็จช'วยให%บุคคลมีทัศนะคติตอ' ตนเอง
ไปในทางที่ดีขึ้น ความคาดหวังของลูกค%า (Customer expectation) หมายถึง สิ่งที่ผู%บริโภคต%องการ
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หรือ คาดหวังไว%ว'าจะได%รับจากผลิตภัณฑ7 หรือบริการตามความคาดหวังเกิด จากประสบการณ7หรือ
ความรู%ในอดีตของผู%ซื้อ เช'น จากเพื่อน จากนักการตลาด และจากข%อมูลของผู%แข'งขัน เป;นต%น ถ%าผล
ของการทํางานของผลิตภัณฑ7เท'ากับความคาดหวัง ลูกค%าจะเกิดความพึงพอใจ และถ%าผลการทํางาน
ของผลิตภัณฑ7สูงกว'าความคาดหวังมาก ลูกค%าก็จะเกิดความพึงพอใจอย'างมาก กล'าวคือ เมื่อผู%บริโภค
ได%มีการประเมินผลระหว'างความคาดหวังกับการรับรู%ต' อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล%วถ%า หากการรับรู%มากกว'า
ความคาดหวังย'อมแสดงว'าผู%บริโภคเกิด ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะนําไปสู'พฤติกรรมเชิงบวก แต'ถ%า
หากการรับรู%นั้นต่ํากว'าความคาดหวังของผู%บริโภคซึ่งจะทําให%เกิดความไม'พึงพอใจและย'อมที่จะส'งผล
ต'อพฤติกรรมไปในเชิงลบ (Blackwell, Miniard & Engel 2006; ศิริวรรณ เสรีรัตน7 และคณะ, 2552)
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า ความคาดหวัง (Expectation) นั้นเป;นทัศนคติ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับความต%องการหรือความปรารถนาที่ผู%บริโภค คาดหวังจะได%รับจากการบริการนั้น
ๆ สามารถแบ'ง ออกเป; น 2 ประเภท คื อ ความคาดหวั งเฉพาะ และ ความคาดหวัง ทั่วไป ซึ่งความ
คาดหวังก'อเกิดเป;นความเชื่อว'าสิ่งใดที่น'าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบ%างที่ไม'น'าจะเกิด ขึ้น ซึ่งความคาดหวัง
เกิดจากประสบการณ7และความรู%ในอดีตของผู%คาดหวัง
2.3.2 องค2ประกอบของความคาดหวัง
แนคเลอร7 และลอว7เลอร7; อ%างอิงจาก กรรวี กันเงิน (2550) ได%กล'าวถึงองค7ประกอบของ
ความคาดหวังไว% 3 ประการ คือ
(1) การคาดหวังที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นว'าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย'างไรย'อมจะขึน้ อยูก' บั
ว'าในใจของบุคคลนั้นมีความคาดหวังไว%อย'างไรเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมา เช'น หากคนที่ค าดหวัง
ไว%ว'าถ%าเขาทํางานมากขึ้นเขาจะได%รับการยกย'อง เขาจึงตัดสินใจที่ทํางานหนักมากขึ้นเพื่อให%เ ป;นไป
ตามที่คาดหวังไว% แต'ในทางกลับกันหากคาดหวังว'าแม%เขาทํางานมากขึ้น เขาก็ไม'ได%ประโยชน7อะไร
เพิ่มขึ้นเลย เขาก็ไม'ทุ'มเทให%กับงานนั้นเลยก็เป;นได%
(2) ความพึงพอใจของผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเขาคาดหวังไว%ว'าจะเกิดขึ้นนั้นจะก'อให%เกิดความ
พึงพอใจมากน%อยเพียงใด เช'น การที่บุคคลหนึ่งได%คาดหวังไว%ว'าถ%าหากเขาทํางานหนักขึ้นเขาจะได%รับ
ค'าจ%างที่เพิ่มขึ้นอาจจะสร%างความพึงพอใจแก'เขามากขึ้นก็เป;นได% แต'ถ%าหากเขาทํางานหนักขึ้นทําให%
เขาได%รับการยกย'องชมเชยที่ไม'ใช'เงิน ก็ย'อมจะทําให%เขามีความพอใจน%อยก็เป;นได%
(3) ความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ กํ าลั งและความพยายามกั บ ผลของการปฏิบั ติ ง านความ
คาดหวั ง ของบุค คลนั้ นเกี่ ย วกั บ ความยุ' ง ยากในการทํ า งานให% บ รรลุ เป• า หมายย'อ มจะมี ผ ลต' อการ
ตัดสินใจของบุคคลนั้นว'าจะทํางานดังกล'าวนั้นหรือไม'
ในขณะเดียวกัน (รัตนา สุขะนินทร7; อ%างอิงจาก กรรวี กันเงิน, 2550) ยังได%ทําการศึกษา
และกล'าวถึงองค7ประกอบความคาดหวังในทางตรงกันข%าม ดังนี้ องค7ประกอบหลักที่สําคัญชัดเจนของ
ความคาดหวัง (The component of Customer Expectation) ได%แก'
(1) การบริการที่พึงประสงค7 (Desired Service) นั้นเป;นสิ่งที่ลูกค%านั้นได%คาดหวังไว%ว'าจะ
ได%รับหรือปรารถนาที่จะได%รับซึ่งระดับความปรารถนานั้นขึ้นอยู'กับความต%องการส'วนบุคคล และความ
เชื่อของลูกค%าที่มีต'อบริการที่จะได%รับ
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(2) การบริการที่ดีเพียงพอ (Adequate Service) นั้นเป;นระดับที่ต่ําสุดของการบริการที่
ลูกค%าจะยอมรับได% โดยจะไม'ก'อให%เกิดความรู%สึกไม'พอใจ ซึ่งความคาดหวังในระดับนี้ย'อมเกิดขึ้นจาก
การรับรู%ของผู%บริโภคต'อทางเลือกของผู%ให%บริการอื่น ๆ ด%วยเช'นกัน
(3) การบริการที่ได%ทําการคาดการณ7 (Predicted Service) เป;นระดับของการให%บ ริการ
ที่ลู กค% าคาดว' าจะได%รับ จากผู% ให%บ ริการซึ่ งในขณะที่ ลูกค%าได%พบกั บผู% ให%บ ริการ การบริการที่ลูกค%า
คาดการณ7ไว%มีผลกระทบโดยตรงต'อการกําหนดระดับการบริการของลูกค%า
อีแวน; อ%างอิงจาก พรศิริ บินนาราวี (2554) ได%ให%คําอธิบ ายที่เกี่ย วกับความคาดหวังว'า
“ความคาดหวั ง เป; น การสะท% อ นความรู% สึ ก ให% เ ห็ น ถึ ง ความต% อ งการของคนที่ จ ะตี ค วามต' อ
สภาพแวดล%อมเพื่อให%ได%มาต'อสิ่งที่ตนต%องการ” ในส'วนที่เกี่ยวข%องกับความต%องการของผู%รับสารที่จะ
ก'อให%เกิดความพฤติกรรมของความคาดหวังในการสื่อสารที่แตกต'างกันของผู%รับสารนั้นโดยทั่วไปแล%ว
ในการรับข'าวสารของแต'ละบุคคลนั้นจะเป;นไปตามเพื่อตอบสนองความต%องการของตน ประกอบด%วย
(1) ต%องการข'าวสารที่เป;นประโยชน7
(2) ต%องการข'าวสารที่สอดคล%องกับความเชื่อ ทัศนคติและค'านิยมของตน
(3) ต%องการประสบการณ7ใหม'
(4) ต%องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร
อย'างไรก็ตาม (ลูแทนส7; อ%างอิงจาก กรรวี กันเงิน, 2550) ยังได%กล'าวไว%ว'า ทฤษฎีความ
คาดหวังนั้นได%เกิดมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับความคาดหวังในสาขาจิตวิทยาของ Lawin&Tolman
จากแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก และผลประโยชน7จากทฤษฎีด%านเศรษฐศาสตร7 โดยวรูม
(Vroom) ได%เป;นผู%พัฒนาขึ้นในปK ค.ศ.1964 จากนั้นวรูมได%นําแนวคิดดังกล'าวนี้มาตั้งเป;นทฤษฎีความ
คาดหวัง เพื่ออธิบายให%เห็นถึงการจูงใจในการทํางานโดยตรง และต'อมาทฤษฎีความคาดหวังของวรูม
ก็ได%รับความนิยมมีผู%ศึกษาสนใจและได%นํามาศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในการค%นคว%าวิจัยเพิ่มเติมเป;น
จํานวนมาก ในขณะที่ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2547) ได%กล'าวว'า นักจิตวิทยาในยุคที่อยู'ในกลุ'มป…ญญา
นิยมนั้น (Cognitive) มีความเชื่ออย'างหนักแน'นว'ามนุษย7เรานั้นเป;นสัตว7โลกที่ใช%ป…ญญาหรือความคิด
ของตนในการตัดสินใจว'าจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอย'างหนึ่งอย'างใดนั้นออกไปเพื่อที่จะนําไปสู'
เป• า หมายที่ ส นองตอบความต% อ งการของตน ด% ว ยความเชื่ อเช' น นี้ เ องจึ ง ทํ า ให% เ กิ ด สมมติ ฐ านคติ
(Assumptions) ดังนี้
(1) พฤติกรรมของมนุษย7เรานั้นเกิดมาจากผลรวมของแรงผลักดันภายในตัวของเขาเอง
และแรงผลักดันจากสิ่งแวดล%อม
(2) คนแต'ละคนมีความต%องการ และมีความปรารถนาที่แตกต'างกันด%วย
(3) การที่บุคคลจะตัดสินใจที่แสดงพฤติกรรมใดนั้นโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย'าง
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ ป; น ข% อมูล ให% เ ลื อ กมาจากความคาดหวั งในผลลัพธ7 ที่ จะได% รับ ในภายหลั งจากการที่แ สดง
พฤติกรรมนั้นออกไปแล%ว
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง ซึ่งผู%เชี่ยวชาญ และนักวิชาการต'างให%ความ
คิดเห็นในทํานองเดียวกันว'าความคาดหวังเกิดจากทัศนคติที่เกี่ยวกับความต%องการหรือความปรารถนา
ที่ผู%บริโภค คาดหวังจะได%รับจากการบริการนั้น ๆ ความคาดหวังนั้นเป;นการประเมินความสามารถของ
ตนเองกับความตั้งใจในการทํางานเพื่อที่จะให%สามารถบรรลุเป•าหมายตามที่ได%คาดหวังเอาไว%ซึ่งความ
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คาดหวังดังกล'าวสามารถแบ'งออกเป;น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ความคาดหวังเฉพาะ กับ ความคาดหวัง
ทั่วไป ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (Specifi Expectancies) นั้นสะท%อนให%เ ห็นถึงประสบการณ7ที่ได%รับ
จากสถานการณ7 ที่ ไ ด% รั บ จากสถานการณ7 ใ ดสถานการณ7 ห นึ่ ง ในอดี ต กั บ ความคาดหวั ง ทั่ ว ไป
(Generalized Expectancies) ซึ่งเป;นผลรวมของประสบการณ7ต'าง ๆ ที่มีความคล%ายคลึงกันหรือ
เกี่ยวข%องกัน อีกทั้งความคาดหวังยังมีองค7ประกอบของความคาดหวังอยู' 3 ประการคือ 1) คาดหวังที่
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น 2) ความพึงพอใจของผลที่จะเกิดขึ้น และ 3) ความคาดหวังเกี่ย วกับกําลั ง
ความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งความคาดหวังนี้จะส'งผลต'อความพึงพอใจของลูกค%าที่มีต'อการ
ให%บริการเขาจะได%รับ และจะเป;นแรงจูงใจที่จะนําไปสู'การตัด สินใจกลับ มาใช%บริการซ้ําอีกหรือไม'ใน
อนาคต
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Vroom (1964) ได%ให%ความหมายของความพึงพอใจว'า เป;นผลจากบุคคลนั้นๆเข%าไปมี
ส'วนร'วมในกิจกรรม หรือเข%าไปรับรู%แล% วพอใจ โดยความหมายของความพึงพอใจสามารถทดแทน
ความหมายของเจตคติได% ซึ่งบางครั้งเรียกว'าทฤษฎี V.I.E. เนื่องจากองค7ประกอบทฤษฎีที่สําคัญคือ
V=Value
หมายถึง ความพึงพอใจ
I=Instrumentality หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิถีทางนําสู'ความพึงพอใจ
E=Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลมีความ
ต%องการ และมีความคาดหวังหลายสิ่งหลายอย'าง ดังนั้นจึงต%องกระทําด%วยวิธีหนึ่งวิธีใด เพือ่ ตอบสนอง
ความต%องการ หรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว% และในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
อาจจะแสดงในรูปสมการได%ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย
จากสมการ หมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต'อการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น
เช'น ต'อการประเมินผลงานขององค7กรที่เกี่ยวข%องกับชีวิตความเป;นอยู'ของตน หรือแรงจูงใจที่บุคคล
จะเข%าไปมีส'วนร'วมในกิจกรรมขององค7กรใดจะเป;นผลที่เกิดจากเจตคติองค7กร หรือการทํางานของ
องค7กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว% ถ%ามีเจตคติที่ดีต'อองค7กรและได%รับการตอบสนอง
ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป;นไปตามที่คาดหมายไว%แรงจูงใจที่จะมีความรู%สึกพอใจก็จะสูงแต'ในทาง
กลับกัน ถ%ามีเจตคติในเชิงลบต'องาน และการตอบสนองไม'เป;นไปตามที่ คาดหมายแรงจูงใจที่จะมี
ความรู%สึกพึงพอใจก็จะต่ําไปด%วยตามความพึงพอใจและแรงจูงใจนั้น
Wolfman (1973) ได%กล'าวถึงความพึงพอใจไว%ว'า เป;นความรู%สึก (Feeling) ที่เมื่อคนเรา
มีความสุขย'อมที่จะได%รับผลของความสําเร็จตามจุดมุ'งหมายที่คาดหวัง (Goal) ความต%องการ (Want)
หรือแรงจูงใจ (Motivation) อีกทั้ง วิมลสิทธิ์ หรยางกูร; อ%างอิงจาก บังอร ผงผ'าน (2538) ยังได%กล'าว
ไปในทํานองเดียวกันว'า ความพึงพอใจเป;นการให%ค'าความรู%สึกของคนเรามีความสัมพันธ7กับโลกทัศน7ที่
เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล%อม ค'าความรู%สึกของบุคคลที่มีต'อสภาพแวดล%อมย'อมจะแตกต'าง
กันออกไป เช'น ความรู%สึก ดี-เลว พอใจ-ไม'พอใจ สนใจ-ไม'สนใจ เป;นต%น ศิริวรรณ เสรีรัตน7 (2546) ได%
กล'าวถึงความพึงพอใจของลูกค%า (Customer Satisfaction) ไว%ว'าเป;นระดับความรู%สึกของลูกค%าที่มี
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ผลมาจากการเปรียบเที ยบระหว'างผลประโยชน7จากคุณสมบัติข องผลิตภั ณฑ7 หรื อการทํา งานของ
ผลิตภัณฑ7 (Perceive Service) กับการคาดหวังของลูกค%าหรือระหว'างการรับรู%ต'อการปฏิบัติงานของ
ผู%ให%บริการกับการคาดหวังของลูกค%าหรือบริการที่ลูกค%าคาดหวัง (Expectation) ซึ่งระดับความพึง
พอใจของลูกค%าเกิดจากความแตกต'างระหว'างผลประโยชน7จากการบริการกับความคาดหวังของบุคคล
ซึ่งความหวังดังกล'าวนั้นเกิดจากจากประสบการณ7และความรู%ในอดีตของแต'ละบุคคล ฉะนั้นสิ่งสําคัญ
ที่ทําให%บริการประสบความสําเร็จก็คือ การเสนอบริการที่มีผลประโยชน7สอดคล%องกับความคาดหวัง
ของลูกค%าผู%มาใช%บริการ โดยยึดหลักในการสร%างความพึงพอใจให%กับลูกค%าโดยการสร%างคุณค'าเพิ่มขึ้น
(Value Added) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการทํางานร'วมกันกับฝ”ายต'าง ๆ ของผู%ให%บริการโดยยึดหลักการที่
แตกต'างจากคู'แข'งขัน และความแตกต'างนั้นจะต%องมีคุณค'าในสายตาของลูกค%าและสร%างความพึง
พอใจให%กับลูกค%าได% ซึ่งอาจเป;นความแตกต'างกันในด%านของผลิตภัณฑ7 ด%านบริการ ด%านบุคลากรและ
ด%านภาพลักษณ7 โดยที่ความแตกต'างกันเหล'านี้จะเป;นตัวกําหนดคุณค'าเพิ่มเติมสําหรับลูกค%า
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า ความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู%สึกของลูกค%า
ที่ เ ข% าไปมีส' ว นร' ว มในกิ จกรรม เข% าไปรั บ รู% แ ล% ว เกิ ด ความพอใจ หรือ ความคาดหวั ง ของบุ ค คลซึ่ ง
ความหวั งดังกล' าวนั้ น เกิด จากจากประสบการณ7แ ละความรู%ในอดีต ของแต' ล ะบุ ค คลและเกิ ด การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจของผู%รับบริการ
2.4.2 ลําดับขั้นของความพึงพอใจ
Maslow (1994; อ%างอิงจาก ภาวิด า จีนะวัฒน7, 2548) ได%เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
การลําดับขั้นของความต%องการ (Hicrarchy of Need) โดยมาสโลว7มีค วามเชื่อมั่นว'าความต%องการ
ของมนุษย7มีลําดับขั้นตอนที่แน'นอน ซึ่งบุคคลที่มีค วามปรารถนาที่สูงสุด คือ การที่จะรู%จักตนเองที่
อย'างแท%จริง แต'การที่มนุษย7จะเกิดความต%องการในแต'ละขั้นนั้น จําเป;นอย'างยิ่งที่บุค คลจะต%องได%รับ
การสนองตอบตามความต%องการในระดับที่ต่ํากว'าเสียก'อนจึงจะเกิดความต%องการในระดับขั้นที่สูงไป
ได% ซึ่งความพอใจที่ ส นองตอบความต%องการนั้น ไม'ได% หมายความว' าจะเกิด ความพึง พอใจทั้งหมด
เพียงแต'ว'าขอให%ได%รับความพอใจในบางส'วนก็จะสามารถใฝ”หาความต%องการในระดับที่สูงกว'าได%ต'อไป
อีก มาสโลว7ยังเชื่อมั่นว'ามนุษย7ส'วนใหญ' ยังไม'สามารถบรรลุความต%องการในระดับของความต%องการที่
จะรู%จักตนเองที่แท%จริงได%
มาสโลว7ได%แบ'งความต%องการออกเป;น 5 ขั้นหลัก ดังต'อไปนี้
(1) ความต%องการทางกาย (Physiological Need) ถือเป;นความต%องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย7 (Survival Need) ได%แก' ความต%องการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุ'งห'ม ที่อยู'อาศัย ยารักษาโรค
และความต%องการทางเพศ เป;นต%น
(2) ความต%องการความปลอดภัย (Safety and Security Need) ได%แก' ความต%องการที่
อยู'อย'างมีความปลอดภัย จากการทํา ร%า ยร'า งกาย หรือถูกขโมยทรั พย7สิ น หรือ ความมั่นคงในการ
ทํางาน และการมีชีวิตอยู'อย'างมั่งคั่งในสังคม
(3) ความต%องการในการมี ความรัก และความต%อ งการในการเป;นพรรคพวกเดี ยวกั น
(Love and Belonging Need) ความต%องการเป;นที่ยอมรับในสังคมว'าตนก็เป;นส'วนหนึ่งในสังคม
(4) ความต%องการ และการรู%จักคุณค'าของตนเอง (Self Esteem Need) ซึ่งการมีความ
ต%องการนี้ได%แก' ความภาคภูมิใจ ความต%องการดีเด'นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะให%ได%รับ การยกย'องจาก
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บุคคลอื่น ความต%องการด%านนี้เป;นความต%องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของ
ความรู% ความสามารถ และความสําคัญของบุคคล
(5) ความต%องการความสําเร็จแห'งตน (Self Actualization Need) นั้นย'อมเป;นความ
ต%องการในระดับสูง ซึ่งเป;นความต%องการที่อยากจะให%เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย'างตามความคิด
ของตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให%ดีที่สุดเท'าที่จะทําได%ความต%องการนี้จึงเป;นความต%องการพิเศษของ
บุคคลที่จะพยายามลักดันชีวิตของตนเองให%เป;นไปในแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังไว%
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า ความพึงพอใจ นั้นเป;นผลมาจากการที่บุคคลนั้น
ได% เ ข% าไปมี ส' วนร' ว มในกิ จ กรรม หรื อเข% า ไปมี ส' วนร' ว มในการรั บ รู% แ ล% วเกิด ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง โดย
ความหมายของความพึงพอใจนั้นสามารถที่จะแทนความหมายของเจตคติซึ่งเป;นผลทีเ่ กิดขึน้ และได%มา
จาก แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
2.5.1 ความหมายคุณภาพการให"บริการ
Lewis & Bloom (1983) ให%คํานิยามของคุณภาพการบริการไว%ว'าเป;นสิ่งที่สามารถที่จะ
บ'งบอกและชี้วัด ถึงระดับการให%บ ริการที่ได%ส'งมอบโดยผู%ให%บริการที่มีต'อลูกค%าหรือผู%รับบริการว'ามี
ความสอดคล%องกั บความต% องการของเขาได%ดี มากเพีย งใดซึ่ งการส'งมอบการบริ การที่ ดีมีคุณภาพ
(Delivering Service Quality) นั้นจึงหมายถึงการที่ผู%ให%บริการสามารถที่จะตอบสนองต'อความ
ต%อ งการของผู%รับ บริก ารนั้ นบนพื้ นฐานของความคาดหวัง ของผู% รับ บริก ารที่ คาดว' าจะได% รับ จากผู%
ให%บริการซึ่งเป;นการบริการที่ดี ในขณะที่ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) ได%กล'าวไปใน
ทํานองเดียวกันว'า คุณภาพของการให%บริการขึ้นอยู'กับช'องว'างระหว'างความคาดหวังและการรับรู%ของ
ผู%รับบริการที่ได%รับจริงจากการให%บริการของผู%ให%บริการถ%าการบริการที่ได%รับจริงนั้นดีกว'าหรือเท'ากับ
ความคาดหวังที่คาดหวังไว%ถือได%ว'าการบริการนั้นเป;นการบริการที่ดีเลิศและมีคุณภาพตรงตามที่ได%
ความคาดหวังเอาไว% ในขณะเดียวกัน Gronroos (1990: 17) ได%ให%ความหมายของคุณภาพการบริการ
ว'าคุณภาพการบริการสามารถจําแนกออกได%เป;น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical
Quality) ที่เกี่ยวข%องกับผลลัพธ7หรือสิ่งที่ผู%รับบริการได%รับจากบริการนั้นโดยสามารถที่วัดได%เหมือนกับ
การประเมิ นได%คุ ณภาพของผลิต ภั ณฑ7 (Product Quality) 2) คุณภาพเชิงหน% าที่ (Functional
Quality) เป;นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง ซึ่งนักวิชาการทั้งสองท'านต'างได%
กล'าวถึงคุณภาพการให%บริการซึ่งขึ้นอยู'กับช'องว'างของความคาดหวังและการรับรู%ซึ่งจะส'งผลต'อการ
ประเมินคุณภาพการบริการของผู%รับบริการนั่นเอง ประการสําคัญ Schmenner (1995) ได%กล'าวถึง
คุณภาพการให%บ ริการว'า คุณภาพในการให% บริ การนั้ นได% มาจากการรั บรู% ที่ได% รับจริ งลบด%ว ยความ
คาดหวังของผู%รับบริการที่คาดว'าจะได%รับจากผู%ให%บริการนั้น หากการรับรู%ในบริการที่ได%รับมีน%อยกว'า
ความคาดหวังก็จะทําให%ผู%รับบริการมองคุณภาพการให%บริการนั้นติดลบหรือรับรู%ว'าการบริการนั้นไม'มี
คุณภาพเท'าที่ควรหากผู%รับบริการนั้นรับรู%ว'าบริการที่ได%รับจริงนั้นมากกว'าสิ่งที่ได%คาดหวังไว%คุณภาพ
บริการที่ออกมานั้นก็จะเป;นบวกหรือคุณภาพในการบริการนั่นเอง ประการสําคัญ Lovelock (1996)
ได% ให%ค วามหมายของคุณภาพการให% บริ การโดยรวมนี้ไว%ว' า คุ ณภาพการให% บริ การนั้ นเป; นแนวคิ ด
เกี่ยวกับเรื่องของสินค%าหรือบริการที่ลูกค%ามีศักยภาพในการซื้อซึ่งลูกค%าอาจจะทําการประเมินมาแล%ว
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ก'อนที่ลูกค%าจะทําการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค%าและบริการอีกทั้งยังมี Wisher and Corney (2001)
และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได%กล'าวถึงคุณภาพการให%บริการว'าได%มีแนวทางจากการศึกษาที่
สําคัญคือการวิเคราะห7ที่เรียกว'า SERVQUAL นักวิชาการทั้งสองคนเสนอว'าคุณภาพการให%บริการนั้น
เป;นการตัดสินใจวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความเป;นเลิศของการบริการ (Superiority of The Service) ซึ่ง
การบริการที่ดีเลิศที่ตรงกับความต%องการหรือเกินกว'าความต%องการของลูกค%าจนทําให%เกิดความพึง
พอใจและเกิดความจงรักภักดี
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย7 (2548) ได%กล'าวถึง คุณภาพบริการ (Service Quality) ว'าเป;น
สิ่งที่ทําได%ยากเนื่องจากงานบริการมีค วามไม'แน'นอนในการผลิตงานออกมาให%ได%มาตรฐานตรงตาม
ความต%องกาอาจเป; นเพราะงานบริการส'วนใหญ' เป; นสิ่ งที่ จับ ต%องได%ย ากไม' สามารถจัด เก็ บไว%ได%จึง
จําเป;นที่จะต%องทําขึ้นในขณะที่ลูกค%ามาใช%บริการ เพราะฉะนั้นในขณะที่ลูกค%ามาใช%บริการต'าง ๆ นั้น
และมีการส'งมอบบริการนั้นจะทําให%เกิดข%อผิดพลาดและทําให%ลูกค%าเกิดความไม'พ อใจได% ยังมีป…ญหา
อีกข%อหนึ่งซึ่งในการดําเนินธุรกิจบริการจะต%องคํานึงถึง คือ คุณภาพบริการและแนวทางสร%างคุณภาพ
ในทุกกระบวนการของธุรกิจซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว'างการให%บริการนั้นจะไม'สามารถแก%ไข
ได%เลย และเพื่อเป;นการป•องกันที่จะไม'ให%ข%อผิดพลาดเกิดขึ้นได%ในทุกขั้นตอนและเนื่องจากลูกค%าเป;น
ส'วนหนึ่งของขบวนการและมีส'วนในการกําหนดคุณภาพของบริการ ดังนั้นการเข%าถึงพฤติกรรมของ
ลูกค%าจะทําให%เกิดกระบวนการสร%างคุณภาพที่ดีแก'ลูกค%า นอกเหนือจากนั้นคุณภาพของบริการที่มีผ ล
ต'อธุรกิจบริการแล%วนั้นคุณภาพการบริการยังเป;นตัวกลางในการทําให%มีการรวมตัวกันของหลายหน%าที่
ในหลายแผนกดังนั้นจึงจําเป;นที่จะต%องทําความเข%าใจในทุกแผนกภายในองค7กรด%วยเพื่อทําให%องค7กร
สามารถดําเนินงานก%าวไปข%างหน%าและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานนั้นได%อย'างมีคุณภาพและ
มีส'งผลให%การดําเนินงานนั้นดีมีประสิทธิภาพตรงตามที่องค7กรได%กําหนดและวางแผนเอาไว% ในทํานอง
เดียวกัน (Zeithaml & Bitner; อ%างอิงจาก วสันต7 กานต7วรรัตน7, 2557) ได%กล'าวถึงขั้นตอนสําคัญการ
ประเมินคุณภาพของการบริการว'าลูกค%ามีผลต'อการประเมินคุณภาพการบริการเป;นอย'างยิ่งโดยมี
ป…จจัยสําคัญ 5 ประการ ซึ่งในการประเมินคุณภาพการบริการ คือ ความเชื่อถือได% (Reliability) คือ
ความสามารถในการบริการตามที่สัญญาไว%อย'างน'าเชื่อถือและสามารถไว%วางใจได%อย'างถูกต%อง การทํา
ให%ลูกค%ามั่นใจ (Assurance) ซึ่งผู%ให%บริการนั้นต%องมีความสามารถในการที่จะทําให%ลูกค%านั้นเกิดความ
ไว%วางใจและเชื่อมั่นในการเสนอบริการที่เป;นรูปธรรม (Tangibles) สิ่งที่นําเสนอทางกายภาพของ
บริการการเข%าใจลูกค%า (Empathy) เป;นการเอาใจใส'และให%ความใส'ใจกับลูกค%าเป;นรายบุคคล และ
การตอบสนองลูกค%าทันที (Responsiveness) มีความเต็มใจที่จะช'วยเหลือลูกค%าและให%บริการโดย
ทันที ซึ่งป…จจัยนี้เน%นไปที่ความสนใจและความพร%อมที่จะทําตามคําขอร%อง
ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า คุณภาพการบริการนั้นเป;นตัวชี้วัดและบ'งบอกให%รู%
ถึงระดับการบริการที่ส'งมอบโดยผู%ให%บริการต'อลูกค%าหรือผู%รับ บริการว'าสอดคล%องกับความต%องการ
ของผู%รับได%ดีบนพื้นฐานความคาดหวังของผู%รับที่ขึ้นอยู'กับช'องว'างระหว'างความคาดหวังและการรับรู%
ของผู%รับบริการอีกทั้งคุณภาพการให%บริการนั้นหากเป;นการบริการที่ดีเลิศตรงกับความต%องการหรือ
เกินความต%องการของลูกค%าจนทําให%เกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี
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2.5.2 แนวทางการประเมินคุณภาพของการบริการ
Gronroos (2001) อธิบายแนวความคิดเรื่อง “คุณภาพที่ลูกค%ารับ รู%ทั้งหมด” โดยได%
กล'าวไว%ว'าคุณภาพของการบริการที่ลูกค%ารับรู%เกิดจากความสัมพันธ7ระขององค7ประกอบที่สําคัญ 2
ประการ คือคุณภาพที่ลูกค%าได%คาดหวังไว% (Expected Quality) และคุณภาพที่เกิดจากประสบการณ7
ในการใช%บริการของลูกค%า (Experienced Quality) ซึ่งโดยทั่วไปแล%วลูกค%าจะทําการประเมินคุณภาพ
ของการบริการนั้นจากการเปรียบเทียบคุณภาพที่ได%คาดหวัง (Expected Quality) กับคุณภาพที่เกิด
ขึ้นมาจากประสบการณ7จริงในการใช%บริการ (Experienced Quality) ว'าคุณภาพทั้งสองประเภทนั้น
สอดคล%องกันหรือไม'ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณารวมกันแล%วจึงเกิดเป;นคุณภาพที่รับรู%ทั้งหมดก็จะทําให%ได%ผล
สรุปเป;นคุณภาพที่ลูกค%าสามารถรับรู%ได%นั่นเองซึ่งถ%าหากพิจารณาเปรีย บเทียบในประเด็นดังกล'าวจะ
ทําให%พบว'าคุณภาพที่เกิดจากประสบการณ7ไม'เป;นไปตามคุณภาพที่คาดหวังจะทําให%ลูกค%ามีการรับรู%
ว'าคุณภาพของการบริการนั้นไม'ดีอย'างที่คาดหวัง สอดคล%องกับ Parasuraman, Zeithaml & Berry
(1988) ได%กล'าวไว%ว'า การประเมิน คุณภาพการให%บริก ารตามการรับรู%ข องผู%บ ริ โภคนั้ นเป;น ไปตาม
รูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต'อการบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู%ว'ามีค วาม
สอดคล%องกันเพียงใดข%อสรุปที่น'าสนใจอีกหนึ่งประการคือการให%บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึงการ
ให%บริการที่ส อดคล%องกับความคาดหวังของผู%รับบริการหรือผู%บริโภคอย'างสม่ําเสมอดังนั้นความพึง
พอใจของการให%บริการนั้นจึงมีความสัมพันธ7โดยตรงกับการทําให%เป;นไปได%ตามความคาดหวังของผู%ที่
ได%รับบริการ (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผู%ที่ได%รับการบริการหรือผู%บริโภคนั่นเอง
ซึ่งจะสามารถเห็นได%จากในระยะเริ่มแรก Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) จึงได%กําหนด
มิติที่ใช%ในการวัดคุณภาพในการให%บริการ (Dimension of Service Quality) ไว%10 มิติดังภาพ
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มิติที่ใช"วัดคุณภาพในการ
ให"บริการ
1.การเข%าถึงบริการ
2. การติดต'อสื่อสาร
3. สมรรถนะ
4. ความมีไมตรีจิต
5. ความน'าเชื่อถือ
6. ความไว%วางใจ
7. ความปลอดภัย
8. การตอบสนองต'อลูกค%า
9. ความเป;นรูปธรรมของ
บริการ
10. การรับรู%และเข%าใจ
ลูกค%า

การบอก
แบบปาก
ต'อปาก

ความต%องการ
ส'วนบุคคล

การบริการที่
คาดหวัง

ประสบการณ7
ในอดีต

การรับรู%
คุณภาพการ
บริการ

การบริการที่
รับรู%จริง

ภาพที่ 2.3 มิติที่ใช"วัดคุณภาพการให"บริการ 10 มิติ
ที่มา: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L.L.
(1988)
มิติของคุณภาพการให%บริการทั้ง 10 มิตินั้นสามารถให%ความหมายของมิติหรือมุมมองของ
คุณภาพการให%บริการได%ดังนี้
มิติที่ 1 การเข%าถึงบริการ (Access) เป;นการเข%ารับบริการที่เป;นไปด%วยความสะดวกและ
ง'ายไม'ใช%เวลารอคอยนานจนเกินไป
มิติที่ 2 การติดต'อสื่อสาร (Communication) นั้นถือได%ว'าเป;นความสามารถในการสร%าง
ความสัมพันธ7และการสื่อความหมายรวมไปถึงการทําความเข%าใจในเรื่องภาษาที่อาจจะแตกต'างกัน
ของลูกค%า
มิติที่ 3 สมรรถนะ (Competence) เป;นความรู%ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่รับผิด ชอบได% อย'างมีป ระสิ ทธิภาพรวมไปถึงความรู%แ ละทักษะทางด%านการจัดการและการติดต' อ
บุคคล
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มิติที่ 4 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) เป;นการแสดงให%เห็นว'าการมีมารยาทความเคารพให%
เกียรติผู%อื่นจริงใจและเป;นมิตรในการติดต'อกับบุคคล
มิติที่ 5 ความน'าเชื่อถือ (Credibility) เป;นความสามารถในการที่จะสร%างความเชื่อมัน่ และ
ความน'าเชื่อถือความซื่อสัตย7ของผู%ให%บริการที่มีต'อผู%รับบริการ
มิติที่ 6 ความไว%วางใจ (Reliability) มีความสม่ําเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพและความ
น'าเชื่อถือในการให%บริการหรือนาเสนอผลิตภัณฑ7เป;นไปอย'างตรงไปตรงมาและถูกต%อง
มิติที่ 7 การตอบสนองต'อลูกค%า(Responsiveness) แสดงให%เห็นถึงความพร%อมและความ
เต็มใจในการให%บริการขององค7การหรือพนักงาน
มิติที่ 8 ความปลอดภัย (Security) เป;นการแสดงการให%บริการที่ปราศจากอันตรายความ
เสี่ยงหรือข%อกังขาใด ๆ
มิติที่ 9 ความเป;นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให%เห็น
ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต'างๆเช'นสถานที่บุคลากรอุปกรณ7เครื่องมือ
มิติที่ 10 การรู%จักและเข%าใจลูกค%า (Understanding’s Knowing the Customer) การ
แสดงความเข%าใจความต%องการของลูกค%าเรียนรู%และตะหนักความต%องการเฉพาะของลูกค%าแต'ละคน
ต'อมาในภายหลังตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให%บริการ SERVQUAL ได%มีผู%ทํา
การทดสอบซ้ําโดยใช%วิธีการสัมภาษณ7แบบกลุ'มทั้งสิ้น 12 กลุ'ม จึงพบว'าคําตอบที่ได%จากการสัมภาษณ7
จํานวน 97 คําตอบ นั้นได%ทําการจัดกลุ'มให%เหลือเพียง 10 กลุ'ม ที่แสดงถึงคุณภาพการให%บริการโดย
ใช%แบบการประเมิน SERVQUAL เป;นตัววัดได%ถูกแบ'งออกเป;น 2 ส'วน คือ ส'วนที่ 1 เป;นแบบสอบถาม
ที่ใช%วัด ถึ งความคาดหวังในการจากองค7การหรื อหน'วยงาน และส'วนที่ 2 เป;นการวัด การรับรู%ภาย
หลังจากที่ได%รับการบริการเป;นที่เรียบร%อยแล%ว ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถ
ทําได%โดยการนําเอาคะแนนการรับ รู%ในบริการลบกับคะแนนความคาดหวังในบริการ ถ%าผลลัพธ7ของ
คะแนนอยู'ในช'วงคะแนนตั้งแต' +6 ถึง -6 นั้นแสดงได%ว'าองค7การหรือหน'วยงานดังกล'าวมีคุณภาพการ
ให%บริการในระดับดี ทั้งนี้นักวิชาการที่ทําการวิจัยดังกล'าวได%นําหลักสถิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
การวั ด การรับรู% คุณภาพในการบริการของผู%รับ บริการ และได% ทําการทดสอบหาค'า ความน'าเชื่อถื อ
(Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว'า รูปแบบ SERVQUAL นั้นยังสามารถที่จะแบ'งมิติ
ออกได%เป;น 5 มิติหลัก และยังคงมีความสัมพันธ7กันกับมิติของคุณภาพการให%บริการทั้ง 10 มิติของ
SERVQUAL ที่ได%ปรับปรุงขึ้นใหม'นั้นเป;นการยุบรวมกันของบางมิติจากเดิมให%รวมกันภายใต%ชื่อมิติ
ใหม' SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม'ประกอบด%วย 5 มิติหลัก (Parasuramam, Ziethaml, & Berry,
1988) ดังนี้
มิติที่ 1 ความเป;นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะแสดงออกมาให%ทาง
กายภาพที่ปรากฏให%เห็นได%ชัด เจนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต'าง ๆ เช'น สถานที่ บุค ลากร อุปกรณ7
เครื่องมือ เอกสารที่ใช%ในการติดต'อสื่อสารและสัญลักษณ7รวมทั้งสภาพแวดล%อมที่ทําให%ผู%รบั บริการรูส% กึ
ว'าได%รับการดูแลห'วงใยและความตั้งใจจากผู%ให%บริการ บริการที่ถูกนําเสนอออกมานั้นเป;นรูปธรรมจะ
ทําให%ผู%รับบริการรับรู%ถึงการให%บริการได%ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว%วางใจได% (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให%บ ริการให%
ตรงกั บ สั ญ ญาที่ ให% ไว% กับ ผู% รับ บริ ก าร และบริ การทุ กครั้ ง ต% อ งมี ถู ก ต% อ ง และสม่ํ า เสมอ จะทํ า ให%
ผู%รับบริการรู%สึกว'าได%รับความน'าเชื่อถือ และสามารถให%ความไว%วางใจได%จากการบริการ
มิติที่ 3 การตอบสนองต'อลูกค%า (Responsiveness) หมายถึง ความพร%อมและเต็มใจยินดี
ที่จะให%บริการในทันทีที่ได%รับการร%องขอโดยสามารถตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการได%อย'าง
ทันท'วงทีผู%รับ บริการสามารถเข%ารับบริการได%ง'าย และได%รับความสะดวกจากการใช%บ ริการรวมทั้ ง
จะต%องกระจายการให%บริการไปอย'างทั่วถึงรวดเร็ว
มิติที่ 4 การประกันคุณภาพ (Assurance) หมายถึง เป;นความสามารถในการสร%างความ
เชื่อมั่นให%เกิดขึ้นกับผู%รับบริการ ผู%ให%บริการจะต%องแสดงถึงทักษะความรู%ความสามารถเป;นอย'างดีใน
การให%บริการ ผู%ให%บริการมีความสุภาพอ'อนโยนมีความน'าเชื่อถือและความซื่อสัตย7ใช%การติดต'อสือ่ สาร
ที่มีประสิทธิภาพและให%ความมั่นใจว'าผู%รับบริการจะได%รับการบริการที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 ความเข%าอกเข%าใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการดูแลและ
เอาใจใส'ต'อผู%รับบริการตามความต%องการที่แตกต'างของลูกค%าแต'ละคน
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มิติที่ใช"วัดคุณภาพในการ
ให"บริการ10 มิติ (เดิม)

มิติที่ใช"วัดคุณภาพในการให"บริการ
ปรับปรุงใหม$ 5 มิติ

1. ความเป;นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)

1. ความเป;นรูปธรรมของบริการ
(Tangibility)

2. ความไว%วางใจ (Reliability)

2. ความเชื่อถือไว%วางใจได% (Reliability)

3. การตอบสนองต'อลูกค%า (Responsiveness)

3. การตอบสนองต'อลูกค%า
(Responsiveness)

4. สมรรถนะ (Competence)
5. ความมีไมตรีจิต (Courtesy)

4. การประกันคุณภาพ (Assurance)
6. ความน'าเชื่อถือ (Credibility)
7. ความปลอดภัย (Security)

8. การเข%าถึงบริการ (Access)
9. การติดต'อสื่อสาร (Communication)

5. ความเข%าอกเข%าใจ (Empathy)

10. การรู%จักและเข%าใจลูกค%า
(Understanding’s knowing the
Customer)

ภาพที่ 2.4 มิติที่ใช"วัดคุณภาพการให"บริการปรับปรุงใหม$ 5 มิติ
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ดังที่กล'าวมาข%างต%นสามารถสรุปได%ว'า คุณภาพการบริการ หมายถึงการบริการที่ดีเลิศตรง
กับความต%องการหรือเกินความต%องการของลูกค%าจนทําให%เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีป…จจัยสําคัญที่นํามา
ประเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารตามแบบ SERVQUAL ได% แ ก' ด% า นความเป; น รู ป ธรรมของบริ ก าร
(Tangibility) ด%านความไว%วางใจ (Reliability) ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า (Responsiveness) ด%าน
การประกันคุณภาพ (Assurance) ด%านความเข%าอกเข%าใจ (Empathy) ซึ่งในภายหลังจากที่ได%ทําการ
ประเมินคุณภาพการให%บริการที่ได%รับ นั้น เป;นไปตามที่ค าดหวังไว%ตั้งแต'ครั้งแรก หรือได%รับความพึง
พอใจน%อยกว'าที่คาดหวังไว% แสดงว'าคุณภาพการบริการนั้นยังไม'ดีพอ แต'ถ%าหากความพึงพอใจนั้ น
เท'ากับหรือสูงกว'าที่คาดหวังไว% แสดงว'าคุณภาพการบริการนั้นดีหรือดีมากสามารถสร%างความพึงพอใจ
ให% กับ ลู กค% าได% ดั งนั้ นธุรกิ จการท' องเที่ย ว และธุ รกิ จการให%บ ริ ก ารสามารถนํ าเอาวิ ธี การประเมิ น
คุณภาพบริการมาปรับปรุงใช%กับบุคคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให%บริการของพนักงาน และอีกทั้ง
ยังสามารถนําเอามาเป;นแนวทางในการปรับปรุงองค7กรเพื่อให%เกิดการบริการที่ส อดคล%องกันระหว'าง
องค7กร และพนักงานเพื่อผลักดันให%สร%างการบริการที่มีคุณภาพที่ดี และมีค วามเป;นเลิศ แก'ลูกค%า ซึ่ง
จะส'งผลต'อความสําเร็จตามเป•าหมายของธุรกิจได%
ผู%วิจัยได%นําวิธีประเมินคุณภาพการบริการตามแบบ SERVQUAL ซึ่งถือได%ว'าเป;นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพการบริการมาใช%เพื่อเป;นแนวทางในการตั้งข%อคําถามในการสร%างแบบสอบถาม
เพื่อให%สอดคล%องกับต%นแบบ และมีประสิทธิภาพ มีความน'าเชื่อถือมากที่สุดซึ่งจะส'งผลให%คําตอบจาก
ผู%ตอบแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค7 โดยนําเอาองค7ประกอบ 5 มิติหลัก ได%แก' ด%านความเป;น
รูปธรรมของบริ การ (Tangibility) ด%า นความเชื่อถือไว%ว างใจ (Reliability) ด% านการตอบสนองต' อ
ลู ก ค% า (Responsiveness) ด% า นการประกั น คุ ณภาพ (Assurance) และด% า นความเข% า อกเข% า ใจ
(Empathy) มาเป;นแนวทางในการตั้งข%อคําถามดังกล'าวในแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบริการ
นําเที่ ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวี ยดนามของผู% นําเที่ย วในกลุ'มจั งหวั ดภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 ครั้งนี้
2.6 ข"อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.6.1 ความหมายของคําว$าเวียดนาม
ไพรัตน7 สูงกิจบูลย7 (2546) ได%กล'าวว'า ชื่อของประเทศเวีย ดนามนั้นคําว'า “เวีย ด” เป;น
คํามาจากภาษาจีน แปลว'าไกลออกไป เดินทางผ'านไป เดินทางข%าม เดินทางถึง ลุกขึ้น ทรงตัวขึ้นอีก
ครั้ง ฉะนั้นคําว'า “เวียด” น'าจะมีความหมายถึงประเทศหนึ่งที่อยู'ห'างไกลจากจีนและสามารถฟ…นฝ”า
อุปสรรคต'าง ๆ จนสร%างตัวขึ้นมาเป;นบ%านเมืองได% ส'วนคําว'า “นาม” แปลว'า ทิศใต% ดังนั้นที่มาของชื่อ
ประเทศเวีย ดนามจึงมี ค วามหมายอี กอย' า งหนึ่ งได% ว'า เป; นดิน แดนทางตอนใต%ข องชาวเวีย ด หรื อ
ดินแดนทางตอนใต%ที่มีชาวเวียดอาศัยอยู'
2.6.2 สถานที่ตั้ง
เวีย ดนาม (Vietnam) หรือชื่อที่เรียกกันนอย'างเป;นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) (ก'ง หั้ว ซ%า โห'ย ฉู เงี้ย เหวียต นาม) ซึ่งเป;นประเทศที่
อยู'ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต% ตั้งอยู'ทางด%านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งประเทศเวีย ดนาม
นั้นมีลักษณะรูปร'างยาวโค%งเรียงเป;นรูปตัว S ไปตามแนวชายฝ…˜งทะเลทางด%านตะวันตกของทะเลจีนใต%
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จากเส%นละติจูด 23 22’ เหนือถึง 8 30’ เหนือและลองติจูด 109 29’ จากทางด%านทิศตะวันออกถึง
102 10’ ทางด%านตะวันออก ประเทศเวีย ดนามมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 331,033 ตารางกิโลเมตร
แบ'งออกเป;นพื้นน้ําถึง 1.3 % (อันดับที่ 65) ความยาวจากเหนือจรดใต%โดยประมาณ 1,650 กิโลเมตร
และมีชายฝ…˜งทะเลที่มีความยาวโดยประมาณทั้งสิ้น 3,440 กิโลเมตร โดยมีเขตแดนทางทะเลร'วมกับ
ประเทศไทยยาว 97 กิ โ ลเมตร เป;น ประเทศที่ มี ลั ก ษณะเป; น แนวยาวตามคาบสมุ ท รอิ น โดจี น
นอกจากนี้ยังมีไหล'เขาและหมู'เกาะต'าง ๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต'อ'าวตังเกี๋ย ไปจนถึงอ'าวไทย
ประเทศเวียดนามจึงถือได%ว'าเป;นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับน้ํามากที่สุด ในแถบอินโดจีนใต%จึงทําให%
ประเทศเวียดนามมีความอุดมสมบูรณ7 (ศูนย7อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2560)

ภาพที่ 2.5 แผนที่ประเทศเวียดนาม
ที่มา: แอทสยามทัวร7 (2560)
2.6.3 ชายแดน
ชายแดนของประเทศเวียดนามมีความยาวโดยประมาณ 4,638 กิโลเมตร โดยที่มีอาณา
เขตที่ติดต'อกับประเทศเพื่อนบ%านดังนี้ ประเทศกัมพูชา 1,228 กิโลเมตร ประเทศจีน 1,281 กิโลเมตร
และประเทศลาว 2,130 กิโลเมตร นอกจากนี้แล%วยังมีอาณาเขตติดต'อกับประเทศต'าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับประเทศจีนในเขตแคว%นยูนาน กวางสี และกวางตุ%ง
ทิศใต%
ติดกับทะเลจีนใต%และอ'าวไทย
ทิศตะวันตก
ติ ด กั บ อ' า วไทย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก
ติดกับอ'าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต%
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2.6.4 ประชากร – เชื้อชาติ
ประเทศเวียดนามมีประชากร 78.5 ล%านคน (พ.ศ. 2545) ประกอบด%วยชนหลายเชื้อ
ชาติ มีวิวัฒนาการมาจากการผสมผสานของเผ'าพันธุ7ต'าง ๆ หลายเผ'าพันธุ7มานานนับพันปKซึ่งเป;นผลมา
จากการรุกรานของชาวจีนเป;นส'วนใหญ' และได%มีการอพยพย%ายถิ่นฐานส'วนใหญ'มาจากเหนือลงสู'ใต%
ชนชาวเวียด (Viet) หรือกิงห7 (Kinh) เป;นพลเมืองส'วนใหญ'ของประเทศประมาณ 90%ของประชากร
ทั้งหมดอาศัยอยู'อย'างหนาแน'นในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม'น้ําแดงและแม'น้ําโขง ซึ่งมีประชากรเชื้อ
ชาติอื่น ๆ รวมกว'า 60 เชื้อชาติ มีจํานวนประชากรรวมกันแล%วประมาณ 6 ล%านคน ซึ่งส'วนใหญ'ได%
อาศัยอยู'ตามภูเขาตั้งแต'ทางตอนเหนือจรดทางตอนใต%ของประเทศบนเนื้อที่บริเวณเกือบ 2 ใน 3 ของ
เวียดนาม (ไพรัตน7 สูงกิจบูลย7, 2546)

ภาพที่ 2.6 ประชากรเวียดนาม

ภาพที่ 2.7 การแต$งกายประชากรเวียดนาม
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2.6.5 การปกครองและรัฐบาล
ประเทศเวียดนามทําการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต7เวีย ดนามมาตั้งแต' พ.ศ. 2518
และได%มีการรวมประเทศเวีย ดนามเหนือกั บเวี ยดนามใต% เ ข%า เป;น ประเทศเดี ย วกั นใน พ.ศ. 2519
ภายใต%ชื่อใหม' “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” โดยได%มีประธานาธิบดี เลดึ๊ก แองห7 (Le Duc Anh)
เป;นผู%ดูแลและกํากับด%านนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการทหารและการรักษาความสงบภายในประเทศ
มีนายกรัฐมนตรีโววันเกี๊ยด (Vo Van Kiet) ทําหน%าที่เป;นประธานในการร'างกฎหมายและการปกครอง
โดยมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต7ของเวียดนามคือ นายโดเหม'ย (Do Moui) ทําหน%าที่ดําเนินการด%าน
นโยบายภายในประเทศที่ถูกวางโดยพรรคคอมมิวนิสต7 ซึ่งต'อมาใน พ.ศ. 2541 ประเทศเวียดนามได%มี
ประธานาธิบดีคนต'อมาคือ นายตรันดึ๊กเลือง (Tran Duc Luoant) และได%มีนายกรัฐมนตรีคนต'อมา
คือ นายฟานวันไค (Phan Van Khai) และเลขาธิการพรรคคือ นายเลคาเฟKยว (Le Kha Phieu) และ
คณะรัฐ บาลเลือกมาจากสภาแห' งชาติ ที่เ สนอมาโดยพรรคคอมมิว นิสต7แ ละได%รับ การเลือกตั้ง จาก
ประชาชนโดยทางทฤษฎีภายในพรรคคอมมิวนิสต7ซึ่งจะมีคณะกรรมการโปลิตบิวโรเป;นผู%มีอํานาจเต็ม
ในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และแนวทางของพรรค โดยมีส ภาคองเกรสของพรรคมีส มาชิกอยู'
ทั้งหมดราว 1,200 คน ซึ่งมีการประชุมทุก ๆ 5 ปK และแต'งตั้งสมาชิกเข%าเป;นคณะกรรมการกลาง ซึ่งมี
สมาชิกอยู'ราว 160 คน และมีการประชุมปKละ 2 ครั้ง
2.6.6 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนั้นถือได%ว'าเป;นมรดกที่ได%รับมาจากจากธรรมชาติที่มี
ผลต' อการดํ า รงชี พของประชาชนชาวเวีย ดนามเป; นอย' า งมาก อี กทั้ ง ยั ง ส' ง ผลต' อพฤติ กรรมการ
ดํารงชีวิต และการทําเกษตรกรรมของชาวเวียดนามอยู'ไม'น%อยเลย (เขียน ธีรวิทย7, 2542) ลักษณะภูมิ
ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติแบ'งออกได%ดังนี้
2.6.6.1 ภูเขา
ประมาณสามในสี่ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเวียดนามเป;นภูเขาสูง และเป;นที่
ราบสูง ซึ่งภูเขาในประเทศเวียดนามนั้นมีความสูงมากกว'าถึง 2,400 เมตร มีจํานวนมากถึง 11 ลูก ซึ่ง
เทือกเขาสูงสุดอยู'ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม นั่นคือเทือกเขาฟานชีปาน มีความ
สูง 3,143 เมตร ซึ่งถือว'าเป;นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในแถบอินโดจีน อีกทั้งยังมีเทือกเขาหว'างเลียนเซิน
(Hoang Lien Son) ให%น้ําปริมาณมากแก'แ ม'น้ําแดง และแม'น้ําด'า (Da) ประมาณ 85 % ของพื้นที่
เทือกเขามีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลไม'เกิน 1,000 เมตร และที่สูงเกินกว'า 2,000 เมตร ซึ่งป;นพื้นที่
ไม'เกิน 1 % ของพื้นที่ภูเขาทั้งหมดของประเทศ
2.6.6.2 แม'น้ํา
แม' น้ํ า ลํ า ธารของประเทศเวี ย ดนามมี ทั้ ง แม' น้ํ า ที่ เ ป; น สายสั้ น และสายยาว
โดยประมาณจํานวน 2,860 สายและแม'น้ําสายที่ยาวกว'า 10 กิโลเมตร มีอยู' 2,295 สาย ซึ่งรวมความ
ยาวประมาณ 41,000 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีคลองขุดด%วยแรงงานอีกหลายสายซึ่งมีค วามยาว
รวมกันประมาณ 3,100 กิโลเมตร ธารน้ําส'วนใหญ'ไหลมาจากตะวันตกเฉียงเหนือสู'ต ะวันออกเฉียงใต%
ทางภาคเหนือยังมีแม'น้ําสายต'าง ๆ เป;นจํานวนมากซึ่งเป;นสาขาของแม'น้ําแดงซึ่งมีความยาวถึง 1,149
กิโลเมตร ส'วนตอนใต%ก็ประกอบด%วยสาขาของแม'น้ําโขงตอนล'างหลายสาย (ส'วนนี้ชาวเวีย ดนาม
เรียกว'าแม'น้ํากิ๋วลอง Cuu Long หรือเก%ามังกร) ส'วนแม'น้ําโขงยาว 4,260 กิโลเมตร ซึ่งมีต%นกําเนิด
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จากทิ เ บตไหลผ' านมณฑลหยุน หนานของจี น ลาว พม' า ไทย กั มพูช า แม' น้ํา โขงตอนล' างที่ อ ยู' ใน
ประเทศเวียดนามมีความยาวประมาณ 5 % ของความยาวทั้งหมดของแม'น้ําโขงน้ําไหลเอื่อย เพราะ
ผ'านที่ราบลุ'มมาก และมีดินทรายที่ไหลลงสู'ทะเลจึงมีปริมาณน%อยกว'าแม'น้ําแดง แต'สําหรับปริมาณน้าํ
ของแม'น้ําโขงที่ไหลลงสู'ทะเลมีมากกว'าแม'น้ําแดงประมาณสามเท'า (ปริมาณเฉลี่ยรายปK) สําหรับแม'นา้ํ
แดงนั้น ตอนเหนือน้ําไหลแรง น้ําขึ้นลงรวดเร็วทําให%การเดินเรือขาดความปลอดภัย

ภาพที่ 2.8 แผนทีแ่ สดงแม$น้ําแดง แม$น้ําสายสําคัญของเวียดนาม
ที่มา: สุมาลี สุขดานนท7 (2560)
2.6.6.3 ที่ราบ
ที่ราบในประเทศเวียดนามมีจํานวนไม'มากโดยที่ภาคเหนือ (บั๊กโบะ, Bac Bo)
ของประเทศเวียดนาม ได%แก' ที่ราบลุ'มแม'น้ําแดง ซึ่งมีอาณาบริเวณที่กว%างขวางโดยประมาณ 16,000
ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปที่ราบลุ'มแม'น้ําแดงมีระดับความสูงจากน้ําทะเลเพียง 0.3-10 เมตร ในแต'ละ
ปKน้ําจะพัดพาดินตะกอนมาทับถมกันที่ปากอ'าวแล%วขยายเป;นดินดอนออกไปโดยประมาณ 100 เมตร
ส'วนที่ราบลุ'มแม'น้ําโขง (หรือที่เรียกว'าที่ราบลุ'มนามโบะ, Nam Bo) นั้นจะมีทั้งบริเวณที่แคบและ
บริเวณกว%างซึ่งอาณาเขตประมาณ 61,000 ตารางกิโลเมตร ผู%คนอาศัยและทําการเพาะปลูกอยู'อย'าง
หนาแน'นเช'นเดียวกับแม'น้ําแดงบริเวณปากอ'าวแม'น้ําโขงแต'ละปKจะมีตะกอนถูกพัดพามาทับถมกันทํา
ให%ข ยายดิ นดอนออกไปปKละประมาณ 60-80 เมตร ทางฝ…˜ งตะวันออกของที่ราบลุ'มมีอาณาบริเวณ
โดยประมาณ 23,745 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป;นดินดอนที่ขยายอาณาบริเวณสะสมมาแต'ดึกดําบรรพ7
ส'วนด%านตะวันตกของที่ราบลุ'มประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตร เป;นดินดอนที่ข ยายมาจากอาณา
บริเวณและสะสมมาจากแม'น้ําโขงในช'วงหลัง ทั้งหมดนี้ถือเป;นอู'ข%าวอู'น้ําของประเทศเวียดนามซึง่ ผลิต
อาหารได%ประมาณ 40% ของปริมาณอาหารทั้งหมดที่ประเทศเวียดนามผลิต ได% ยังมีที่ราบลุ'มภาค
กลาง (ตรุงโบะ, Trung Bo) ซึ่งมีอาณาบริเวณประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตร จากแท็นห7ฮว%า
(Thanh Hoa) ถึงถ'วนหาย (Thuan Hai) ซึ่งมีความยาวโดยประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขา
ตัดกลางจากเตรื่องเซิน (Truong Son) จรดทะเล

50
2.6.6.4 ที่ราบสูง
ภาคตะวันตกตอนกลางของประเทศเวียดนามประกอบไปด%วยที่ราบสูงหลาย
แห'งซึ่งมีเนื้อที่รวมกันโดยประมาณ 37,000 ตารางกิโลเมตร และมีค วามสูงเหนือระดับน้ําทะเลโดย
เฉลี่ยมากกว'า 1,500 เมตร และยังมีพื้นที่ที่เป; นป”าไม%ที่ ยังคงค' อนข%างมี ความอุ ดมสมบูรณ7อยู'เป; น
จํานวนมาก และสําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามยังมีที่ราบสูงกาวบั่ง–หลั่งเซิน (Cao
Bang – Lang Son) ในจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang) และหลั่งเซิน (Lang Son) และที่ราบสูงหลุกงาเซินดง (Luc Nga – Son Dong) ในจังหวัด ห'าบั๊ก (Ha Bac) ซึ่งในฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็น
และแห%ง เกษตรกรจึงนิยมปลูกพืช และผลไม%ของเขตอบอุ'นได%ผลดี เช'น ชา ข%าวสาลี พีช สาลี่ และ
พลับ ส'วนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือก็มีที่ราบสูงที่สําคัญคือ ซาปา (Sapa) ในจังหวัดหล'าว
2.6.6.5 ชายทะเล
ทะเลชายฝ…˜งทางด%านตะวันออกของประเทศเวียดนามเป;นอ'าวตังเกี๋ย (Tonkin)
ทางใต%ติดกับอ'าวไทย มีอ'าวที่สวยงามมาก โดยส'วนหนึ่งเป;นชายฝ…˜งน้ําตื้น เช'น ชายฝ…˜งภาคเหนือ ซึ่งมี
อยู'ด%วยกันหลายแห'งออกจากชายฝ…˜งไปปริมาณ 1,000–10,000 เมตร ยังมีน้ําตื้นเพียง 5 เมตร ซึ่งบาง
แห'งนั้นในช'วงเวลาน้ําขึ้นมีหาดกว%างถึง 1,000–2,000 เมตร แต'สําหรับเวลาที่น้ําลดจะมีหาดที่ข ยาย
ออกเป;นวงกว%างซึ่งขยายออกไปกว%างถึง 2,000–4,000 เมตร เป;นต%น และนี่เป;นสภาพธรรมชาติของ
เวียดนามที่ทําให%ประเทศนี้อ%างไหล'ทวีปกว%างเป;นพิเศษชายฝ…˜งภาคใต%ของประเทศปกคลุมโดยดินดอน
สามเหลี่ยมที่เป;นปากแม'น้ําโขง ทําให%ชายหาดตื้นเขิน รัฐบาลเวียดนามได%ออกประกาศสองฉบับยืนยัน
กรรมสิทธิ์ของตนเหนือน'านน้ําทะเล ไหล'ทวีป หมู'เกาะพาราเซลล7 และหมู'เกาะสแปรตลี่ ตามนัย ของ
ประกาศสองฉบับนี้ไหล'ทวีปของเวียดนามขยายอาณาบริเวณออกไป 200 ไมล7ทะเลนับจากเส%นฐาน
(baseline) ชายฝ…˜ง ซึ่งเท'ากับทําให%เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) กลายเป;น
น'านน้ํา ซึ่งเวียดนามอ%างว'าเป;นของตน และทําให%เวียดนามอ%างสิทธิเหนือน'านทะเลรวมทั้งไหล'ทวีป
ต'อจากชายฝ…˜งออกไปอีกประมาณหนึ่งล%านตารางกิโลเมตร หรือประมาณสามเท'าของแผ'นดินบนบก
2.6.7 ภูมิอากาศ
ระดับความสูง-ต่ําของภูมิประเทศและความห'างไกลของประเทศจากภาคเหนือจรดภาคใต%
ทําให%ประเทศเวียดนามมีอากาศหลากหลายโดยธรรมชาติ ทําให%มีโอกาสที่จะทําการปลูกพืช ผัก ผลไม%
ได%หลากหลาย โดยสภาพทั่วไปความสูงของพื้นที่เหนือระดับ น้ําทะเล 100 เมตร จะทําให%มีอุณหภูมิ
ต่ําลงโดยประมาณ 0.5 องศาที่ดาหลาด (Dalat) ซึ่งอยู'เหนือระดับน้ําทะเลโดยประมาณ 1,500 เมตร
อากาศร%อนสุดประมาณ 20.6 องศา และหนาวที่สุด 17.2 องศา เหมาะสําหรับ การปลูกดอกไม% และ
ผัก สามารถปลูกได%ตลอดปK อย'างไรก็ตามการที่มีอุณหภูมิแตกต'างกันน%อยก็มีผลจํากัดการเติบโตครบ
วงจรของผั ก และผลไม% บ างชนิ ด ที่ ต% อ งการอุ ณ หภู มิ ที่ ต' า งกั น ไปนั้ น จะกระตุ% น ให% พื ช ผั ก ผลไม%
เจริ ญเติบ โตได%เ ป;น อย'า งดีซึ่งโดยทั่วไปแล%ว จะมี ปริมาณน้ํ าฝนที่เ หมาะสมแก'การเพาะปลู ก ดั งนั้ น
รัฐบาลจึงไม'ได%ให%ความสนใจกับการจัดระบบชลประทานเท'าที่ควร อย'างไรก็ตามยังมีความแตกต'างมี
มากในเรื่องภูมิอากาศ
ตอนใต%ของประเทศ ภูมิอากาศอยู'ในเขตร%อนมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27
องศา บางแห'งสูงถึง 30 องศา ซึ่งในราวเดือนเมษายน และพฤษภาคม ของทุกปKอุณหภูมิอาจจะสูงถึง
40 องศา และในราวเดือนมกราคม อากาศจะเริ่มเย็นลง อุณหภูมิจะลดลงโดยประมาณ 3-5 องศา
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สําหรับนครโฮจิมินห7 (Ho Chi Minh) มีอุณหภูมิที่ค'อนข%างสูงถึง 40 องศา ส'วนนครฮานอย (Hanoi)
มีสภาพอากาศร%อนสุดเฉลี่ย ประมาณ 28.9 องศา ส'วนเดือนมกราคมมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ
16.5 องศา ส'วนบริเวณที่อยู'เ หนือระดับน้ําทะเลสูงอาจมีอุณหภูมิต่ําถึง 0 องศา และในช'วงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ของทุกปKจะมีล มมรสุมตะวันตกเฉียงใต% จากเดือนตุล าคม ถึง เดือน
เมษายน ของทุกปKจะมีลมหนาวมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช'วงการผลัดเปลี่ยนทิศทางลมเกิด
พายุมรสุมบ'อย ๆ ทําให%อาณาบริเวณชายฝ…˜งทะเลของประเทศเวียดนามประสบอุทกภัยอยู'เป;นประจํา
ซึ่งพายุมรสุมนั้นเป;นที่รู%จักกันในนามไต%ฝุ”น ซึ่งจะเคลื่อนตัวมาจากชายฝ…˜งทะเลทางตอนเหนือ (ตั้งแต'
เดือนกรกฎาคม) ลงสู'ชายฝ…˜งทะเลทางภาคใต%ของประเทศตามลําดับ
2.6.8 ระบบเงินตรา
ระบบเงินตราของประเทศเวียดนามนั้นมีหน'วยของสกุลเงินเป;นด'อง (Dong) ซึง่ อัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินของประเทศเวียดนาม (ใน พ.ศ. 2560) 1 เหรียญสหรัฐฯ แลกเป;นเงินด'องเวียดนามได%
ประมาณ 13,500 ด'องเวียดนาม (ตลาดมืด 15,500 ด'อง) แม%ว'ารัฐบาลจะสนับสนุนให%นักท'องเที่ยว
ต%องใช%เงินด'อง แต'ประชาชนทั่วไป ร%านค%า ร%านอาหาร โรงแรม หรือแม%แต'ค นขับรถแท็กซี่ ก็ยินดีรับ
เงินเหรียญสหรัฐฯ นักท'องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได%ภายในสนามบิน ธนาคาร โรงแรม และ
ร%านที่ได%รับอนุญาตให%แลกเปลี่ย นเงินตราได% เช'น ร%านขายทอง ขายเพชร โดยร%านเหล'านี้จะเขีย น
อักษรสีทองว'า “เหี่ยวหว'าง” (Hieu Vang) หรือ “เหี่ยวกิมฮวาน” (Hieu Kim Hoan) ซึ่งถ%าหากเป;น
ธนบัตรชนิดราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ จะสามารถแลกเปลี่ยนได%ราคาดีกว'าธนบัตรย'อยใบเล็ก การ
แลกเช็คเดินทางสามารถแลกได%ที่ธนาคาร Vietcombank ที่มีสํานักงานและสาขาตั้งอยู'เฉพาะตาม
เมือ งสํา คัญ ใหญ' ๆ เท' านั้ นส'วนบั ตรเครดิตนั้นสามารถใช%ได%เ ฉพาะที่ เท'า นั้น เช' น ห%างสรรพสิ นค%า
ร%านอาหารต'างชาติบางร%าน และในบางครั้งอาจจะต%องเสียค'าธรรมเนียมในอัตราที่สูงถึง 4% ขึ้นไป
สําหรับการแลกเงินหรือรับเงินทอนจากร%านค%าควรตรวจสอบและระมัดระวังเพราะธนบัตรมีข นาด
และสีที่คล%ายคลึงกันมาก เช'น ธนบัตรใบละ 20,000 ด'อง กับ ธนบัตรใบละ 5,000 ด'อง ซึ่งจะมีขนาด
ที่เท'ากัน และมีสีฟ•าเหมือนกัน และไม'ควรยอมรับ ธนบัตรเก'าที่มีสีซีดจาง มีตําหนิ หรือฉีกขาดจาก
แม'ค%าหรือร%านอาหารโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีป…ญหาในการนําไปใช%ในครั้งต'อไป
2.6.9 วีซ$า
นักท'องเที่ยวชาวไทยและชาวต'างประเทศทุกคนจะต%องขอวีซ'าในการเดินทางเข%าประเทศ
เวี ย ดนาม ซึ่ งในป… จจุบั นการเดิ นทางไปประเทศเวี ย ดนามนั้ นมี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ งขึ้ น โดย
นักท'องเที่ยวที่จะเดินทางไปประเทศเวียดนามโดยสามารถที่จะขอวีซ'าประเภทนักท'องเที่ยวได%ซึ่งวีซ'า
นี้มีอายุ 1 เดือน และชําระค'าธรรมเนียม 60 เหรียญสหรัฐ ฯ นอกจากนี้แล%วยังมีวีซ'าสําหรับนักธุรกิจ
ซึ่งมีอ ายุ 6 เดือน สําหรับวี ซ'าประเภทนี้จะต%อ งติด ต'อเพื่อขอวีซ'า โดยตรงได%ที่ สถานทูต เวีย ดนาม
ประจํ าประเทศไทย เลขที่ 83/1 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี เขตปทุ มวั น กรุ ง เทพมหานคร 10300
หมายเลขโทรศัพท7 02-2517-202 เวลาทําการ วันจันทร7 ถึง วันศุกร7 เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น. ซึ่ง
ในป…จจุบันนี้นักท'องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวียดนามได%ไม'เกิน 30 วัน โดย
ไม'ต%องขอวีซ'า สําหรับวีซ'านักท'องเที่ยวมีทั้งแบบเข%าประเทศได%หลายครั้งหรือครั้งเดียวซึ่งโดยปกติการ
เดินทางเข%า-ออกเวียดนามจะต%องใช%เส%นทางโดยเครื่องบินที่เมืองฮานอย โฮจิมินห7 ซิตี้ และดานัง แต'
ถ%าหากเดินทางโดยเส%นทางภาคพื้นดินก็จะต%องระบุในการขอวีซ'าด%วย เมื่อเข%าไปยังประเทศเวียดนาม
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แล% ว สามารถจะต' อ อายุ วี ซ' า ในประเทศเวี ย ดนามได% โ ดยเสี ย ค' า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ตามระยะเวลาที่
นักท'องเที่ยวต%องการที่จะอยู'ต'อในประเทศเวียดนาม
2.6.10 ศุลกากรและการตรวจคนเข"าเมือง
นักท'องเที่ยวทุกคนจะต%องกรอกแบบฟอร7มการเดินทางขาเข%าและขาออก เป;นสีขาวและ
มีสําเนาอีกแผ'นเป;นสีฟ•าเหมือนกัน 2 ใบ โดยทุกคนจะต%องเก็บแบบฟอร7มสีฟ•าไว%กับหนังสือเดินทาง
ตลอดเวลา เพราะเป;นสิ่งจําเป;นสําหรับโรงแรมที่พัก ห%องเช'า และเจ%าของบ%านที่รับรองนักเดินทางเป;น
การส' ว นตั ว จะต% องใช% สํา หรั บ แจ%งชื่ อผู%เ ข% าพั กให% กับ ตํารวจท% องถิ่น ทราบ และยั งต% องใช% แ สดงต' อ
เจ%าหน%าที่เวลาเดินทางออกนอกประเทศเวียดนามอีกด%วย นอกจากนี้แ ล%วนักท'องเที่ยวจะต%องทําการ
กรอกแบบฟอร7มศุลกากรสีเหลืองและสีขาวเป;นสําเนาเหมือนกัน 2 ใบ จะต%องเก็บแบบฟอร7มสีเหลือง
ไว%กับหนังสือเดินทาง และอย'าทําให%หายเป;นอันขาด เพราะจะต%องแสดงต'อเจ%าหน%าที่ศุล กากรก'อนที่
นักท'องเที่ยวเดินทางออกจากเวียดนาม สิ่งที่ต%องแจ%งต'อศุลกากรเวลาเข%าประเทศคือ จํานวนเงินตรา
ต'างประเทศที่มีมากกว'า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ทองคํา เครื่องประดับที่มิได%มีไว%ใช%ส'วนตัว เทป วิดีโอ
บุหรี่ไม'เกิน 200 มวน สุรา 2 ลิตร น้ําหอม และเครื่องประดับส'วนตัวในจํานวนที่เหมาะสมพอเพียง
การนําโบราณวัตถุออกนอกเวียดนามจะต%องได%รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมก'อนไม'ควรหลงเชื่อ
ร%านค%าควรขออนุญาตอย'างถูกต%อง
2.6.11 สถานทีท่ อ$ งเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามถื อได% ว' า เป; นประเทศที่ กํ า ลั ง ได% รับ ความนิ ย มจาก
นักท' องเที่ ยวชาวต'า งชาติ และรวมถึงนั กท' องเที่ ยวชาวไทย ซึ่ งจะเห็นได%จ ากจํา นวนนัก ท'องเที่ย ว
ชาวต' างชาติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปK อี ก ทั้ ง ยั ง มี นั ก ลงทุ น เข% า มาลงในในธุ รกิ จ โรงแรมที่ พั กเพื่ อ รองรั บ
นักท'องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป;นจํานวนที่นครดานัง นอกจากนี้แ ล%วประเทศเวียดนามเองยังมี
สถานที่ท'องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่ท'องเที่ย วทางประวัติศ าสตร7ที่สําคัญที่นักท'องเที่ยวไทย
และนักท'องเที่ยวต'างชาติรู%จักเป;นจํานวนมากในหลายภูมิภาคของประเทศที่ดึงดูดนักท'องเที่ยวให%เข%า
มาเที่ยวตลอดทั้งปK ดังนี้
2.6.11.1 อ'าวฮาลอง (Ha Long Bay) เป;นสถานที่ท'องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความ
สมบูรณ7ของพันธุ7สัตว7 เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ยูเนสโก%ได%ยกย'องให%เ ป;นมรดกโลกโดย
จุดเด'นของอ'าวนี้ คือ มีเกาะหินปูนโผล'ขึ้นกระจาย ๆ ทั่วอ'าวจํานวนกว'า 1,900 เกาะ ที่เกิด ขึ้นอยู'
เหนือผิวน้ําทะเลทั้งใหญ'และเล็ก มีรูปร'างที่แตกต'างกันออกไปบางเกาะมีถ้ําอยู'ด%วย ถ้ําทีม่ ชี อื่ เสียงและ
เป; นที่ นิย มของนั กท'อ งเที่ ย วคื อ ถ้ํา เสาไม% เป;น ถ้ํ า ที่ มีหิ นงอกหิ นย%อ ยสวยงามมาก อ'าวฮาลองยั ง
แบ'งแยกออกเป;น 2 อ'าวคือ อ'าวฮาลองเบย7 และอ'าวฮาลองบก ซึ้งทั้ง 2 อ'าวตั้งอยู'ไม'ห'างกันสามารถ
นั่งเรือเที่ยวชมได% อ'าวฮาลองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่กว'า 1,500 ตารางกิโลเมตร
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ภาพที่ 2.9 อ$าวฮาลอง สถานทีท่ $องเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.2 ซาปา (Sa Pa) เป;นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู'ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
ซึ่งมีที่ตั้งอยู'ในจังหวัดหล'าวกาย ซึ่งมีจุดเด'นคือบริเวณนี้มีการทํานาขั้นบันไดเป;นจํานวนมากจึงทําให%มี
ภูมิทัศน7สวยงามแก'การท'องเที่ย วเดิมซาปาเป;นเมืองตากอากาศของเจ%านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มา
ทํ า งานในเวี ย ดนาม จึ ง มี ส ถาป… ต ยกรรมอาคารบ% า นเรื อ นและการวางผั ง เมื อ งแบบอาณานิ ค ม
ฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด'นที่ตั้งอยู'กลางเมืองคือ โบสถ7คาทอลิก

ภาพที่ 2.10 นาชั้นบันได ซาปา เวียดนาม
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2.6.11.3 ภู เ ขาทรายสองสีห มุ ยแหน หรื อที่นัก ท'องเที่ย วชาวไทยและนัก ท' องเที่ ย ว
ชาวต'างชาติและหลายคนคุ%นเคยกับสําเนียง "มุยเน'" (The Sand Dunes of Mui Ne) จะมีขนาดใหญ'
และอยู'ติดกับชายทะเล จึงมีแดดและลมที่แรงมากซึ่งที่นี่จะมีเนินทรายอยู' 2 แห'ง คือ ภูเขาทรายขาว
และภูเขาทรายแดง ซึ่งภูเขาทรายขาวนั้นมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว'า Bau Trang หรือ White Sandune ซึ่ง
เป;นเนินทรายที่มีขนาดใหญ'ที่สุดของมุยเน' อยู'ห'างจากตัวหมู'บ%านมุยเน' 30 กิโลเมตร ซึ่งทะเลทราย
ขาวยังมีภูเขาทรายสีขาวที่ใหญ'ที่สุดของมุยเน'มีขนาดสูงกว'า 40 เมตร สําหรับภูเขาทรายแดงแม%ว'าจะ
มีขนาดเล็กกว'าแต'เป;นที่นิยมมากกว'าในสายตาของช'างภาพเนื่องจากสีทรายมีสีแดงเข%มเหมาะแก'การ
ถ'ายภาพ

ภาพที่ 2.11 ทะเลทรายมุยเน$ สถานทีท่ $องเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.4 พระราชวังเว% (Complex of Hue Monuments) เป;นพระราชวังที่ได%รับการ
ขึ้นทะเบียนให%เป;นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค7การยูเนสโก%แล%วตั้งแต' ค.ศ. 1996 ซึ่งเป;นมรดก
โลกทางด%านวัฒนธรรม พระราชวังเว%ซึ่งถือเป;นพระราชวังของราชวงศ7เหงียน (Nguyen Dynasty) ซึ่ง
ยังคงให%เห็นและเป“ดให%นักท'องเที่ยวได%เข%าไปเที่ยวชมซึ่งในป…จจุบัน ภายในประกอบไปด%วย พระราชวัง
สุส านของกษัตริ ย7และเชื้ อพระวงศ7 เจดีย7 และพิ พิธภั ณฑ7 สิ่ งก'อสร%า งที่สร% างความประทั บใจให%แ ก'
นักท'องเที่ยวเป;นอย'างมาก คือ ตรงประตูทางเข%าของพระราชวัง (Ngo Mon Gate) ซึ่งนอกจากจะ
เป;นพระราชวั งที่ก'อสร%างขึ้นด%วยสถาป…ตยกรรมที่สวยงามแล%ว ยังมีทิ วทัศน7ที่งดงามจนที่ได%รับการ
ออกแบบให%มีชีวิตชีวาตลอดเรื่อยมาจนถึงป…จจุบัน
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ภาพที่ 2.12 มรดกโลกพระราชวังเว" สถานทีท่ อ$ งเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.5 เมืองเก'าฮอยอัน (Hoi An Old Twon) เมืองเก'าฮอยอันแห'งนี้ได%รับการขึ้น
ทะเบียนให%เป;นมรดกโลกแห'งที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งได%รับขึ้นทะเบียนเมื่อปK ค.ศ. 1999 ให%เป;นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ฮอยอันเป;นเมืองโบราณในสมัยอาณาจักรจามปา เมืองเก'าฮอยอันเป;นเมืองขนาด
เล็กที่ตั้งอยู'บริเวณริมชายฝ…˜งของทะเลจีนใต%ปากแม'น้ําทูโบน ชาวบ%านเมืองเก'าฮอยอันยังคงมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตตามแบบดั้งเดิม โดยนักท'องเที่ยวจะเห็นได%จากอาคาร บ%านเรือนต'าง ๆ ที่สะท%อนให%เห็นถึง
สถาป…ตยกรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก เช'น โคมไฟโบราณแบบจีน สะพานข%ามคลองที่มีการดีไซน7
แบบประเทศญี่ปุ”นที่เป;นเอกลักษณ7เฉพาะของเมืองฮอยเก'าอัน แห'งนี้

ภาพที่ 2.13 เมืองเก$าฮอยอัน มรดกโลก สถานที่ทอ$ งเที่ยวเวียดนาม
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2.6.11.6 บานา ฮิลล7 (Bana Hill) มีกระเช%าไฟฟ•าที่ยาวที่สุดในโลกที่ขึ้นไปบนเขาบานา
เขาบานาเคยเป;นแหล'งท'องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต'สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยด%านบนเป;นบ%านพัก
และโรงแรมของชาวฝรั่งเศสสมัยเป;นเจ%าอาณานิคมตั้งแต' ค.ศ. 1919 หลังสงครามเวียดนามสงบลงทํา
ให%ชาวฝรั่งเศสพ'ายแพ%และถอยกําลังกลับประเทศไป “บานาฮิลล7” จึงถูกทิ้งร%างอยู'หลายปK จนกระทั่ง
ถูกกลับมาบูรณะเป;นเมืองท'องเที่ยวอีกครั้งใน ค.ศ. 2009 ซึ่งมีการสร%างกระเช%าลอยฟ•า 5,801 เมตร
ที่ใช%เวลาถึง 50 นาทีในการนั่งกระเช%าจากด%านล'างขึ้นไปด%านบน “บานาฮิลล7” จึงถูกสร%างขึ้นตามแบบ
และมาตรฐานของยุโรปโดยได%บริษัทที่มีชื่อเสียงในออกแบบและก'อสร%างมาจากประเทศออสเตรเลีย
เป;นผู%ดําเนินการก'อสร%างจนแล%วเสร็จ

ภาพที่ 2.14 บานา ฮิลล2 สถานทีท่ อ$ งเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.7 สุสานโฮจิมินท7 ตั้งอยู'ทางตอนเหนือของศูนย7กลางเมืองโฮจิมินท7 ซึ่งอยูใ' กล%กบั
ทะเลสาบโฮไต สามารถเดินทางได%อย'างสะดวกโดยรถประจําทางและแท็กซี่ สุสานเป“ดให%เข%าชมใน
ตอนเช% า และป“ ด พักเที่ ย ง และป“ ด ไม' ให% นัก ท' องเที่ ยวเข% าชมในวั น จั นทร7 แ ละวั นศุก ร7 นัก ท' องเที่ ย ว
สามารถเข%าชมฟรี ไม'เสียค'าใช%จ'าย สําหรับนักท'องเที่ยวที่ต%องการเดินทางไปเข%าชมควรจะตรวจสอบ
ก'อนเดินทางไปชมว'าร'างของโฮจิมินห7ได%อยู'ประจําที่สุสานหรือไม' เพราะจะมีการส'งร'างไปที่รัสเซียเพื่อ
เก็บรักษาให%อยู'ในสภาพดี ๆ เป;นเวลาทุก ๆ 2 เดือนในแต'ละปK

ภาพที่ 2.15 สุสานโฮจิมินท2 สถานทีท่ $องเที่ยวเวียดนาม
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2.6.11.8 สุสานจักรพรรดิไคดินห7 ตั้งอยู'บนเนินเขาที่ถูกต%องตามศาสตร7วงจุ%ย ซึ่งอยูห' 'าง
จากเมืองเว%ออกไปราว 10 กิโลเมตร ซึ่งในอดีตนั้น เมืองเว% (Hue) เคยเป;นเมืองเอกของราชวงศ7เหงียน
ซึ่งเป;นสมัยราชวงศ7สุดท%ายของเวียดนาม “จักรพรรดิไดคินห7” ซึ่งเป;นจักรพรรดิพระองค7ที่ 12 ของ
ราชวงศ7เหงียน และเป;นจักรพรรดิที่ทําให%ประชาชนไม'พอใจเป;นอย'างมาก เนื่องจากได%มีการขึ้นภาษี
ท%องถิ่นที่ได%มีการเรียกเก็บจากราษฎรในขณะที่ประชาชนส'วนใหญ'นั้นยังคงอยู'ในสถานะที่ยากจน โดย
มีคนชองฝรั่งเศสเป;นผู%ร'างกฎหมาย และจักรพรรดิเป;นผู%ลงพระนามในกฎหมายฉบับนี้เพื่อตราใช%เป;น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช%ในสมัยของจักรพรรดิไคดินห7

ภาพที่ 2.16 สุสานจักรพรรดิไคดินห2 สถานทีท่ $องเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.9 อุโมงค7กูจีหรือคูจี (Cu Chi Tunnels) อุโมงค7แห'งนี้มีความสําคัญอย'างยิ่งและ
มีประวัติความเป;นมาที่ยาวนานตั้งแต'สมัยสงครามเวียดนามใช%เป;นที่หลบภัยจากระเบิดอีกทัง้ ยังใช%เป;น
สถานที่สําหรับการประชุมของกองกําลังเวียดกงในสมัยที่รบกับสหรัฐอเมริกา อุโมงค7นี้ถูกสร%างขึ้นโดย
ภายในถ้ําได%มีหลายชั้นและแต'ละชั้นจะมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อความอยู'รอดของ
ทหาร ภายในอุโมงค7ประกอบไปด%วยโรงพยาบาล ห%องประชุม และห%องพัก สําหรับนักท'องเที่ยวที่
เดินทางมาท'องเที่ยวยังอุโมงกูจีหรือคูจีแห'งนี้จะได%รับชมหนังสั้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม
ก'อนเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%ทําความเข%าใจความเป;นมาทางประวัติศาสตร7ได%ง'ายขึ้น ซึ่งถือได%ว'าเป;นอีก
หนึ่งสถานที่ที่ได%รับความนิยมจากนักท'องเที่ยวชาวไทยและชาวต'างชาติ
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ภาพที่ 2.17 อุโมงกูจี สถานทีท่ อ$ งเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.10 พิพิธภัณฑ7สงคราม (War Remnants Museum) หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว'า
Museum of American War Crimes ตั้งอยู'ภายในอาคารเก'าของรัฐบาลอเมริกา ภายในเป;นสถานที่
สําหรับจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรําลึกถึงความเจ็บปวดและสถานที่แห'งความเศร%าโศกของประชาชน
ชาวเวี ย ดนามเมื่อ ครั้ง สงครามเวี ย ดนาม ซึ่ งภายในมี การจั ด แสดงเฮลิ ค อปเตอร7 ขี ป นาวุธ รถถัง
เครื่องบินจู'โจม ฯลฯ ซึ่งอาวุธเหล'านั้นเป;นอาวุธที่ทหารอเมริกันใช%ในการโจมตีในสงครามเวีย ดนาม
อย'างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกกล'าวขานถึงมากที่สุดในพิพิธภัณฑ7 คือ กรงเสือ ที่นํามาใช%เป;นที่คุมขังนักโทษ
การเมืองถึง 14 คน รวมไปถึงเครื่องประหารชีวิตนักโทษการเมืองก็เป;นที่พูดถึงไม'แพ%กัน นับได%ว'าเป;น
สถานที่ที่สามารถบอกเล'าเรื่องราวของชาวเวียดนามได%เป;นอย'างดี

ภาพที่ 2.18 พิพิธภัณฑ2สงครามเวียดนาม สถานทีท่ อ$ งเที่ยวเวียดนาม
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2.6.11.11 เกาะฟูก•วก (Phu Quoc Island) ตั้งอยู'ในทะเลอ'าวไทย ระหว'างชายแดน
ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ห'างจากตัวเมืองโฮจิมินห7ออกไปโดยประมาณ 50 นาที ที่นี่อยู'
ในความรับผิดชอบของอุทยานแห'งชาติและสิ่งแวดล%อมทางทะเล ซึ่งจะเป“ดให%นักท'องเที่ยวได%เข%าไป
ท'องเที่ยวและเยี่ยมชมตลอดทั้งปK ช'วงฤดูกาลท'องเที่ยวของเกาะนี้ คือ ช'วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน
มีนาคม “ฟูก•วก” เป;นเกาะที่ขึ้นชื่อได%ว'าเป;นไข'มุกเม็ดงามแห'งเวียดนามเกาะสวรรค7ของนักท'องเที่ยว
ที่ชื่นชอบความเป;นส'วนตัวและสงบเงีย บด%วยสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติที่ส วยงามและน้ําทะเลที่
สวยใสเหมาะสํารับการดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น

ภาพที่ 2.19 เกาะฟูกkวก สถานทีท่ $องเทีย่ วเวียดนาม
2.6.11.12 วัดเทียนมู' (Thien Mu Pagoda) ตั้งอยู'บริเวณชายฝ…˜งของแม'น้ําหอมอยู'ตรง
ทางไปสุสานของพระเจ%ามิงห7หม'าง วัดเทียนมู'นับเป;นศูนย7กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดด
เด'นของวัดเทียนมู'ก็คือ เจดีย7ทรงเกŽงทรง 8 เหลี่ยม ที่มีความสูงถึง 7 ชั้น ซึ่งในแต'ล ะชั้นนั้นจะเป;น
ตัวแทนของชาติภพต'าง ๆ ของพระพุทธเจ%า ทางฝ…˜งซ%ายและขวาเป;นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสําริด
ขนาดใหญ'ยักษ7มีน้ําหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางด%านหลังของเจดีย7จะเป;นประตูทางเข%าสู'บริเวณ
ภายในวัด นักท'องเที่ยวที่เดินทางมาท'องเที่ยวเวียดนามจะได%พบกับรูปป…–นเทพเจ%า 6 องค7ที่ยืนคอยเฝ•า
ปกป•องป•องกันไม'ให%ความชั่วร%ายเข%ามาและวัดเทีย นมู'แ ห'งนี้ยังมีค วามสําคัญทางประวัติศ าสตร7และ
การเมืองของเวียดนามในช'วงยุคหลังของเวียดนามด%วย
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ภาพที่ 2.20 วัดเทียนมู$ สถานทีท่ $องเที่ยวเวียดนาม
2.6.11.13 วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู'บนเกาะเซินตร'า (Son Tra) ทางตอนเหนือของเมืองดานัง
เป;นวัดที่ใหญ'ที่สุดของเมืองดานังหากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู'อีกด%านหนึ่งติดภูเขา
เจ%าแม'กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด%วยหินอ'อนสูงใหญ'ยืนโดดเด'นสูงที่สุดในเวียดนาม ทําเลที่ตั้งหรือฮวง
จุ%ยดีมากรูปป…–นเจ%าแม'กวนอิมหลินอึ๋งหันหน%าออกทะเลด%านหลังชนภูเขา ตั้งอยู'บนฐานดอกบัวสง'างาม
เหลือเกิน ชาวประมงนิยมไปกราบไหว%ขอพรให%ช'วยปกป…กรักษาก'อนที่ออกทะเลไปหาปลา “หลินอึ่ง”
มีความหมายว'าสมปารารถนาทุกประการ ตั้งอยู'บนชายหาดพระพุทธเจ%าภาษาเวียดนามคําว'าบ•ายบุต
ที่บริเวณลานวัดมีพระอรหันต7 18 องค7เป;นหินอ'อนแกสลักที่มีเอกลักษณ7ท'าทางที่ถ'ายทอดอารมณ7ทุก
อย'างของมนุษย7ซึ่งแฝงไว%ด%วยคติธรรมอย'างลึกซึ้ง ที่สําคัญอีกอย'างหนึ่งของสถานที่แห'งนี้ คือ เป;นจุด
ชมวิวเมืองดานังที่สวยงามสามารถเห็นภาพมุมกว%างของชายหาด บ•ายบุต ซึ่งถือเป;นชายหาดทีม่ คี วาม
สวยงามและเป;นที่นิยมของนักท'องท'องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและชาวต'างชาติที่มาพักผ'อนกันมาก

ภาพที่ 2.21 เจ"าแม$กวนอิม วัดหลิ๋นอึง ดานัง สถานทีท่ อ$ งเที่ยวเวียดนาม
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จากการศึกษาบริบ ททั่วไปของสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามพบว'า สาธารณรัฐสงคม
นิยมเวียดนามตั้งอยู'ทางด%านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนมีรูปร'างลักษณะยาวโค%งเรียงเป;นรูปตัว
S ตั้งแต'ทางทิศเหนือจรดทิศใต%ต ามแนวฝ…˜งตะวันตกของทะเลจีนใต% มีอาณาเขตติด กับประเทศจีน
กัมพูชา และลาว มีประชากร 78.5 ล%านคน ประกอบด%วยชนหลายเชื้อชาติ และปกครองประเทศด%วย
ระบบคอมมิวนิสต7 สําหรับการเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากประเทศไทยสามารถ
เดินทางได%โดยเครื่องบิน และทางรถยนต7 ป…จจุบันประเทศเวียดนามถือว'าเป;นประเทศที่มีศักยภาพ
และพัฒนาความพร%อมทั้งด%านแหล'งท'องเที่ยว บุคลากรทางด%านการท'องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงที่
พั ก ร% า นอาหารที่ มีคุ ณภาพและมาตรฐาน ซึ่ ง สถานที่ ท' อ งเที่ย วทางธรรมชาติ วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร7 ได%แ ก' อ'าวฮาลอง สถานตากอากาศซาปา ภูเขาทรายสองสีหมุยแหน พระราชวังเว%
เมืองเก'าฮอยอัน สุสานโฮจิมินท7 สุสานจักรพรรดิไคดินห7 อุโมงค7กูจี พิพิธภัณฑ7สงคราม วัดเทีย นมู' วัด
หลิ นอึ๋ ง และหมู' เ กาะฟู ก%ว ก เป;นต% น ดั ง นั้ นสถานที่ ท' องเที่ ย วดั งกล' าวของสาธารณรั ฐ สั ง คมนิย ม
เวียดนามสามารถดึงดูดนักท'องเที่ยวชาวไทยและชาวต'างชาติให%เข%ามาท'องเที่ยวเที่ยวได%เป;นจํานวน
มาก อีกทั้งการเดินทางไปยังประเทศเวียดนามสะดวกยิ่งขึ้นสามารถเดินทางได%โดยรถยนต7 เครื่องบิน
ซึ่งในแต' ละปKทํา ให% ภาคการท'องเที่ย วเติ บโตขึ้น อย'า งต' อเนื่ องและส'ง ผลให%เ กิด การจ%างงานในภาค
บริการอาทิเช'น ไกด7นําเที่ยว พนักงานบริการโรงแรมและร%านอาหาร เพื่อรองรับนักท'องเที่ยวที่เพิ่มขึน้
ในอนาคต
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข"อง
2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ
ศุภลักษณ7 สุริยะ (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต%อนรับ
ส'วนหน%าโรงแรมเพื่อรองรับนักท'องเที่ย วอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค7เพื่อศึกษาป…จจัยส'วนบุคคลของนักท'องเที่ย วอาเซียนที่ส'งผลต'อความคาดหวังและการ
รับรู%ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต%อนรับส'วนหน%าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อทําการศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู%ของนักท'องเที่ยวอาเซียนที่มตี 'อคุณลักษณะ
คุณภาพการบริ ก ารของแผนกต% อนรั บ ส'วนหน% าโรงแรมบู กติ ก ในกรุง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ กษาถึ ง
ช'องว'างระหว'างความคาดหวังและการรับรู%ของนักท'องเที่ยวอาเซียนที่มีต'อคุณลักษณะคุณภาพการ
บริการของแผนกต% อนรับ ส'วนหน%าโรงแรมบู ติก ในกรุง เทพมหานคร เพื่อให%ได% แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริก ารของแผนกต% อนรั บส' วนหน% าของโรงแรมเพื่อ รองรับ นักท' องเที่ ย วกลุ'มอาเซี ย น
กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว'า ป…จจัยส'วนบุค คลของนักท'องเที่ย ว
อาเซี ย นที่ ส' ง ต' อ คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณภาพการบริ ก ารของแผนกต% อ นรั บ ส' ว นหน% า โรงแรม บู ติ ก ใน
กรุงเทพมหานคร ในด%านความคาดหวัง ซึ่งประกอบด%วย 3 ป…จจัย ได%แ ก' ป…จจัย ด%านระดับการศึกษา
ป…จจัยด%านภูมิลําเนา และป…จจัยด%านรายได% ส'วนในด%านการรับ รู%ประกอบด%วย 4 ป…จจัย ได%แก' ป…จจัย
ด%านระดับการศึกษา ป…จจัยด%านอาชีพ ป…จจัย ด%านอัตราการเข%าพัก และป…จจัยด%านวัตถุประสงค7ของ
การเข% า พั ก นอกจากนั้ น นั กท' อ งเที่ย วอาเซี ย นยัง มี ค วามคาดหวั ง ในคุ ณภาพการบริ การด% านการ
ตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการสูงที่สุดและมีการรับรู%ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการด%าน
ความเห็นอกเห็นใจสูงที่สุด แต'เมื่อมีคํานวณหาค'าความแตกต'างหรือช'องว'างของทั้ง 5 คุณลักษณะ
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ตามหลั กของคุณภาพการบริ การแล%ว พบว' านั กท'อ งเที่ย วอาเซีย นมี ความคาดหวังต'อคุณลัก ษณะ
คุณภาพการบริการของแผนกต%อนรับส'วนหน%าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร สูงกว'าการรับ รู%ในทุก
ด%าน โดยช'องว'างที่ควรได%รับการปรับปรุงแก%ไขเป;นอันดับแรกคือ คุณลักษณะด%านการให%ความมั่นใจ
แก'ผู%รับบริการ ทั้งนี้เพื่อสร%างความพึงพอใจให%กับนักท'องเที่ยวอาเซียน
เสาวคนธ7 ศรีทองกุล (2556) ได%ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของผู%โดยสารชาวไทยที่มีความสัมพันธ7กับความภักดีต'อบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค7ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู%ใช%บริการบริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาระดับความภักดีของผู%ใช%บริการที่มีต'อบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 3)
ศึกษาความสัมพันธ7 ระหว' างความพึง พอใจและความภั กดี ของผู%ใช%บ ริการที่มีต' อบริ ษัท การบิน ไทย
จํากัด (มหาชน) โดยการวิ จัย เชิ งสํ ารวจ ใช%การรวบรวมข%อมูล ด%วยแบบสอบถามจํา นวน 403 ชุ ด
วิเคราะห7ข%อมูลด%วยสถิติพรรณนาใช%การแจกแจงความถี่ ร%อยละ ค'าเฉลี่ย และส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมานใช%ค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7 Pearson ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัย พบว'า กลุ'ม
ตัวอย'างมีระดับความพึงพอใจอยู'ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจจากมากไปหาน%อย ดังนี้ ด%านการ
สร%างความมั่นใจได% (Assurance) ด%านการสร%างความตอบสนองต'อความต%องการ (Responsiveness)
ด%านการสร%างการดูแลเอาใจใส'ผู%ใช%บริการ (Empathy) ด%านการสร%างความเชื่อถือได% (Reliability)
ด%านการสร%างบริการที่เป;นรูป ธรรม (Tangibles) ตามลําดับ และความภักดีของผู%โดยสารต'อบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยู'ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว'า ความพึง
พอใจต'อ คุณภาพบริการในภาพรวม มี ความสัม พันธ7ทางบวกหรื อในทางเดี ยวกั นกับ ความภักดีต' อ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค'าสัมประสิท ธิ์ส หสัมพันธ7เท'ากับ
0.589 และมี ค' า ความพึง พอใจต'อ คุ ณภาพการบริการ มี ค วามสัมพั นธ7กัน ในทางบวกหรื อในทาง
เดียวกันกับความภักดีที่มีต'อบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ในทุกด%านโดยสามารถที่จะเรียงลําดับตามค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7จากมากไปหาน%อย ดังนี้ ด%านการ
สร% า งความเชื่ อ ถื อ ได% (Reliability) ด% า นการสร% า งความตอบสนองต' อความต% อ งการของลู ก ค% า
(Responsiveness) ด%านการสร%างการดูแลเอาใจใส'ผู%ใช%บริการ (Empathy) ด%านการสร%างความมั่นใจ
ได% (Assurance) ด%านการสร%างบริการที่เป;นรูปธรรม (Tangibles) ตามลําดับ สําหรับข%อเสนอแนะที่
ได%จากการวิจัยในครั้งนี้ได%แก' ควรที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการด%านการสร%างบริการที่เ ป;นรูปธรรม
ที่เกี่ยวกับการสร%างสิ่งเร%าจากสิ่งที่จับต%องได% และเสมือนจับต%องได%ของบริการเป;นลักษณะที่ปรากฏให%
เห็น หรือสิ่งที่สามารถจับต%องได% เช'น วัสดุอุปกรณ7 เครื่องมือ อาคารสถานที่ บุคคล ให%มีคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
กนกกาญจน7 ปานเปรม (2557) ได%ทําการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริการของท'า อากาศยานดอนเมือง การวิจัยครั้ งนี้มีจุดประสงค7เ พื่อ 1) เพื่อศึกษาป…จจัยส'ว น
บุคคลของผู%โดยสารชาวไทยที่ส'งผลต'อความคาดหวังและการรับรู%ต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศ
ยานดอนเมือง 2) เพื่อศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู%ข องผู%โดยสารชาวไทยที่มีต'อ
คุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมือง 3) เพื่อศึกษาถึงช'องว'างระหว'างความคาดหวัง และ
การรับรู%ของผู%โดยสารชาวไทย ที่มีผลต'อคุณภาพการให%บริการของท'าอากาศยานดอนเมือง 4) เพื่อให%
ได%แ นวทางการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ การของท' าอากาศยานดอนเมืองที่ส ามารถตอบสนองความ
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คาดหวังของผู%โดยสารชาวไทย การวิจัยครั้งนี้เป;นการศึกษาโดยใช%วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ'มตัวอย'าง
ที่ ใ ช% ใ นการวิ จั ย คื อ ผู% โ ดยสารชาวไทยที่ ม าใช% บ ริ ก ารท' า อากาศยานดอนเมื อ งเพื่ อ เดิ น ทาง
ภายในประเทศ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช%สําหรับการวิจัยในครั้งคือ แบบสอบถาม โดยศึกษา
และสร% า งการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ต ามต% น แบบและแนวทางทฤษฎี การประเมิ น คุ ณภาพการให% บ ริ การ
(SERVQUAL) ซึ่งประกอบไปด%วย 5 ด%าน คือ ด%านความเป;นรูปธรรม (Tangible) ด%านความน'าเชื่อถือ
ไว%วางใจได% (Reliability) ด%านการตอบสนองความต%องการ (Responsiveness) ด%านการให%ความ
มั่นใจ (Assurance) ด%านการดูแลเอาใจใส' (Empathy) และด%านที่ 6 ด%านความปลอดภัย (Safety) ซึ่ง
ผู%วิจัยได%ทําการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากผู%วิจัยเห็นว'าเป;นด%านที่มีความสําคัญต'อการดําเนินงานของท'า
อากาศยานที่ควรจะต%องได%รับ การพัฒ นาคุณภาพการบริการด% วยเช'นกัน สถิ ติที่ใช%ในการวิ เคราะห7
ข%อมูลในครั้งนี้คือใช%สถิติแบบ 1) การแจกแจงหาความถี่ร%อยละ 2) การหาค'าเฉลี่ย 3) การหาค'าส'วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) สถิติ T-test สําหรับการทดสอบความแตกต'างระหว'างค'าเฉลี่ยของสองกลุ'ม
ตัวอย'างที่เป;นอิส ระต'อกัน 5) สถิติ F-test (One-Way ANOVA) การทดสอบหาค'าความแตกต'าง
ระหว'างค'าเฉลี่ยของกลุ'มตัวอย'างมากกว'าสองกลุ'มขึ้นไป 6) สถิติ Least-Significant Different (LSD)
เพื่อเปรียบเทียบหาค'าความแตกต'างเป;นรายคู' และ 7) สถิติ Paired Sample t-test สําหรับค'าความ
แตกต' างหรือช' องว' างของคุ ณภาพบริ การคํ า นวณจากค' าเฉลี่ ย ของการรั บ รู% ต' อการบริ การหั กด% ว ย
ค'าเฉลี่ยของความคาดหวังต'อการบริการ ผลการวิจัย พบว'า ป…จจัย ส'วนบุค คลทุกข%อส'งผลต'อความ
คาดหวังของผู%โดยสารชาวไทยต' อคุณภาพการบริ การของท'าอากาศยานดอนเมือง และป…จจัยส'ว น
บุคคลทุกข%อยกเว%น ป…จจัยบุคคลด%านอายุที่ไม'ส'งผลต'อการรับรู%ของผู%โดยสารชาวไทยต'อคุณภาพการ
บริการของท'าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ยังพบว'าผู%โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต'อคุณภาพ
การบริการของท'าอากาศยานดอนเมืองในด%านการให%ค วามมั่นใจต'อผู%โดยสารมากที่สุด และพบว'า
ผู%โดยสารชาวไทยมีการรับรู%ต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมืองในด%านความน'าเชื่อถือ
ไว%วางใจมากที่สุ ด เมื่อคํา นวณหาค'าความแตกต' างหรื อช'องว'างของคุณภาพการบริการทั้ง 6 ด%า น
พบว'า ผู%โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมืองสูงกว'าการ
รับรู%ในทุกด%าน โดยช' องว'างที่ควรได%รับ การปรับ ปรุงแก% ไขและพัฒนามากที่สุ ด ได%แ ก' คุณภาพการ
บริการด%านการตอบสนองความต%องการต'อผู%โดยสาร การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของท'าอากาศยานดอนเมืองเป;นสิ่งสําคัญที่จะช'วยให%ผู%บริหารท'าอากาศยานดอนเมือง สายการ
บินที่มาใช%บริการท'าอากาศยานดอนเมือง และหน'วยงานต'าง ๆ ที่เกี่ยวข%องจะได%นําผลการประเมิน
คุณภาพของท'าอากาศยานดอนเมืองไปในเป;นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการเพื่อให%
สามารถตอบสนองต' อ ความคาดหวั ง และความต% องการของผู% โ ดยสารที่ ม าใช% บ ริ ก ารได% อ ย' า งมี
ประสิทธิภาพต'อไป
พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได%ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของคุณภาพการให%บริการของ
สถานที่ท'องเที่ยวที่มีผ ลต'อความพึงพอใจของนักท'องเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาคุณภาพการให%บริการของสถานที่ท'องเที่ยวที่มีผลต'อความพึง
พอใจของนักท'องเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กลุ'มตัวอย'างที่ใช%ในการศึกษาครั้งนี้
คือ นักท'องเที่ยวชาวไทยที่เ ดินทางเข%ามาท'องเที่ยวในเขตอําเภอสวนผึ้ง จํานวน 385 ราย โดยใช%
แบบสอบถามเป;นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข%อมูล สถิติที่ใช%ในการวิเคราะห7ข%อมูล คือ ค'าร%อยละ
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ค'าเฉลี่ย ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช%ทดสอบสมมติฐาน ได%แก' Independent Samples t-test,
One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD) และทดสอบป…จจัย ของคุณภาพการ
ให%บริการที่มีความสัมพันธ7กับความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห7ค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียร7สัน
ผลการศึกษาพบว'า กลุ'มนักท'องเที่ยวชาวไทยส'วนใหญ'เป;นเพศหญิง ที่มีอายุระหว'าง 20–30 ปK
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายได%ต'อเดือน 15,001–35,000 บาท และ
ให%ระดับความคิดเห็นของป…จจัยคุณภาพการให%บริการของสถานที่ท'องเที่ย วที่มีผลต'อความพึงพอใจ
ของนักท'องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู'ในระดับพึงพอใจมาก และมีค วามพึงพอใจด%านการเข%าใจและ
รู%จักผู%รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด%านความน'าเชื่อถือไว%วางใจได% และด%านการให%ความเชื่อมั่นต'อ
ผู%รับบริ การ ผลการทดสอบสมมติฐ านในครั้ง นี้ พบว' า นั กท'องเที่ ย วชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได%ต'อเดือนที่แตกต'างกัน มีผลต'อความพึงพอใจในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
ที่แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 และในส'วนของป…จจัยคุณภาพการให%บริการที่
มีความสัมพันธ7กับความพึงพอใจ พบว'า มีความสัมพันธ7กันในทุกด%าน และเป;นไปในทิศทางเดียวกัน
ภูษณิสา ด%วงดน (2557) ได%ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการให%บ ริการรถรางนํา
ชมการท'องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษา
รูปแบบการดําเนินงานการให%บ ริการรถรางนํ าชมการท' องเที่ย วเชิ งวั ฒนธรรมในเขตเทศบาลนคร
สงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาป…จจัยส'วนประสมทางการตลาดการให%บริการรถรางนําชมการท'อง
เที ย วเชิงวั ฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัด สงขลา เพื่ อศึก ษาแนวทางการพัฒ นาการ
ให%บริการรถรางนําชมเส%นทางการท'องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัด สงขลา
ผลการศึ กษาพบว' า 1) การศึกษารูปแบบดํ าเนิ นงานการให%บริ การรถรางนําชมการท' องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการดําเนินงานการให%บริการรถรางโดย
การยึดหลักการดําเนินงานตามป…จจัยของส'วนประสมทางการตลาด 7Ps 2) การศึกษาป…จจัย ส'วน
ประสมทางการตลาดให%บ ริการรถรางนําชมการท'องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสงขลา นักท'องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต'อป…จจัยส'วนประสมทางการตลาดการให%บริการ
รถรางอยู'ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป;นรายได%เรียงตามค'าเฉลี่ย จากมากที่สุดลงมาหาน%อยสุด
ได%แก' ด%านบุคลากรการให%บริการ รองลงมาด%านสถานที่การให%บริการ ด%านผลิต ภัณฑ7การให%บริการ
ด%านราคาการให%บริการ ด%านกระบวนการให%บริการและด%านประชาสัมพันธ7การให%บ ริการ ส'วนการ
เปรี ย บเที ย บป… จ จั ย ส' ว นประสมทางการตลาดการให% บ ริ ก ารรถรางจํ า แนกตามข% อ มู ล ด% า น
ประชากรศาสตร7 พบว'า นักท'องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได% และสถานภาพ
ต'างกัน มีความคิดเห็นต'อป…จจัยส'วนประสมทางการตลาดแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 และนักท'องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต'างกันแสดงความคิดเห็นต'อป…จจัยส'วนประสมทางการตลาดไม'
แตกต'างกัน 3) แนวทางการพัฒนาการให%บ ริการรถรางนําชมการท'องเที่ ย วเชิงวั ฒนธรรมในเขต
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1) การจัดทําป•ายประชาสัมพันธ7รถรางชมเมืองเล'าเรื่องสงขลา 2)
การปรับปรุงการจราจรเส%นทางการให%บริการรถรางเป;นระเบียบ ภูมิทัศน7สวยงาม 3) การให%บริการ
รถรางมีจุดจอดแวะชมบรรยากาศ ชมสินค%า เอกลักษณ7 เมืองสงขลา 4) การให%บ ริการจุด ขึ้นรถราง
เพิ่มขึ้น 5) การจัดฝPกอบรมการให%ความรู%แก'เจ%าหน%าที่และมัคคุเทศก7 6) การจัดศึกษาดูงาน ฝPกอบรม
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มัคคุเทศก7เชี่ยวชาญเฉพาะทางท%องถิ่น และ 7) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู%รับบริการรถรางอย'าง
สม่ําเสมอ
นิต ยา พร%าวราม (2558) ได%ทํ า การศึกษาแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ การเพื่ อ
รองรั บ นั กท' อ งเที่ ย วกลุ' มอาเซี ย น: กรณี ศึ กษาโรงแรมในอํ าเภอหาดใหญ' จัง หวั ด สงขลา โดยมี
วัตถุประสงค7เพื่อศึกษาความคิดเห็นด%านความคาดหวังและการรับรู%ของนักท'องเที่ยวอาเซีย นที่มีต'อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอหาดใหญ' จังหวัด สงขลา เพื่อวิเ คราะห7ถึงช'องว'างระหว'าง
ความคาดหวังและการรับรู%ของนักท'องเที่ยวอาเซียนที่มีต'อคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอ
หาดใหญ' จังหวัดสงขลา เพื่อให%ได%แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อรองรับนักท'องเที่ยวกลุ'ม
อาเซียนกรณีศึกษา: โรงแรมในอําเภอหาดใหญ' จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว'า คุณภาพของการ
บริการทั้ง 5 ด%า น ประกอบด%วย ด%านความเป;นรูป ธรรมของการบริ การ ด%านความน' าเชื่อถือหรื อ
ไว%วางใจได% ด%านการให%ความมั่นใจ ด%านการตอบสนองความต%องการได%อย'างรวดเร็ว และด%านการเข%า
ใจความต% องการของผู%ใช%บริการ ซึ่งพบว'านักท'องเที่ย วอาเซียนส'วนใหญ'เป;นชาวมาเลเซี ย มีระดั บ
ความคาดหวังมากกว'าระดับการรับรู%ต'อคุณภาพการบริการมี 3 ด%าน คือ ด%านความเป;นรูปธรรมของ
การบริการ ด%านความน'าเชื่อถือหรือไว%วางใจได% และด%านการให%ค วามมั่นใจ ส'วนด%านการตอบสนอง
ความต%องการได%อย'างรวดเร็ว และด%านการเข%าใจความต%องการของผู%ใช%บริการ พบว'า นักท'องเที่ย ว
อาเซียนมีระดับความคาดหวังต่ํากว'าระดับการรับรู%จริงต'อคุภาพการบริการ
2.7.2 งานวิจัยต$างประเทศ
Eda Atilgan, Serkan Akinci and Safak Aksoy (2003) ศึกษาการจัดทําแผนคุณภาพ
การบริการในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว การศึกษาครั้งนี้ พบว'า มีแนวทางใหม'ในการสํารวจและการ
ประเมินคุณภาพในด%านคุณภาพของการให%บริการด%วยการวิเคราะห7การสมนัย (CA) และถึงแม%ว'าจะมี
การศึกษาหลายแห'งได%ตรวจสอบคุณภาพการบริการของผู%ให%บริการโดยใช%การวิเคราะห7เชิงพรรณนา
และการทดสอบทางสถิติ การศึกษาครั้ งนี้แ สดงให% เห็นถึงภาพและกระบวนของการวิเ คราะห7ค วาม
ข%อมูล SERVQUAL เพื่อช'วยในการบริหารจัดการการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการท'องเที่ยว บทความ
นี้ยั งตรวจสอบความคาดหวัง และการรั บรู% ของสองที่แ ตกต' างกั นกลุ' มโดยพิ จารณาความแตกต' าง
ระหว' างภาษาเยอรมั น และการประเมิ นคุ ณภาพการบริ ก ารของนัก ท' อ งเที่ ย วชาวรั ส เซี ย มิ ติ ใ น
ผู%ประกอบการท'องเที่ยว การศึกษาสรุปว'า CA สามารถใช%อย'างมีประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพ
การบริการและแสดงความแตกต'างในความคาดหวัง /การรับรู%ข องกลุ'มผู%บ ริโภคที่แตกต'างกัน การ
บริหารจัดการความหมายสําหรับผู%บริหารการท'องเที่ยวผู%ประกอบการทัวร7ควรคํานึงถึงความแตกต'าง
ทางวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพบริการ
Jui-Chi (Ricky) Chang (2008) ได%ศึกษาการรับรู%คุณภาพการให%บริการของนักท'องเที่ยว
ชาวไต%หวันในการเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร7ท'องเที่ยวต'างประทศ ผลการศึกษา พบว'า แพ็คเกจทัวร7นนั้ เป;น
ช'องทางการตลาดของตัวแทนจําหน'ายผลิตภัณฑ7ทางการท'องเที่ยวอย'างมีนัยสําคัญ อย'างไรก็ตามการ
วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให%บริการในแนวทางการเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร7มีค'อนข%างจํากัด งานวิจัย นี้ใช%
แบบ SERVQUAL มิติที่ใช%ในการประเมินการรับรู%ของผู%เดินทางเกี่ยวกับคุณภาพการให%บริการในการ
เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร7นั้นตามแบบ SERVQUAL ได%รับการยอมรับอย'างกว%างขวางใช%ในสาขาวิชาต'าง ๆ
รวมทั้งจํานวนมากการศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการและการท'องเที่ยว บางคนได%รับ การสนับสนุน
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เชิงประจักษ7สําหรับมิติข%อมูล แต'บางคําถามเกี่ยวกับ 5 มิติบริการ แทนที่จะใช%แบบเดิมแบบสอบถาม
การวิจัยในครั้งนี้เป;นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการศึกษาเพื่อให%ได%ข%อมูล เชิงลึกในครั้งนี้คือการเข%าร'วม
ทัวร7 เพื่อสังเกตการณ7 ผลการศึกษาพบว'า มิติด%านความเป;นรูปธรรมของการบริการ (tangibility) มี
ความสําคัญน%อยเมื่อเปรียบเทียบกับมิติอื่น ๆ และในด%านของความต%องการของลูกค%าในด%านการรับรู%
คุณภาพของการบริการ และองค7ประกอบด%านอื่น ๆ เช'นเป;น การสื่อสารและความเป;นกันเอง เป;นสิ่ง
ที่สําคัญเมื่อนํามาใช%กับอุตสาหกรรมการท'องเที่ยวโดยเฉพาะอย'างยิ่งกับนักท'องเที่ยวชาวต'างชาติ
Nguyen Van Huy (2009) ได%ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพการบริการของ
โรงแรมในฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลการศึกษาพบว'า นักท'องเที่ ยวชาวไทยและชาวต'างชาติ มี
ระดับความคาดหวังต'อป…จจัยทางกายภาพ (Tangibles) และความจริงใจ (Empathy) สูงกว'าคุณภาพ
การบริ ก ารที่ ไ ด% รั บ จริ ง และพบว' า นั ก ท' อ งเที่ ย วมี ค วามคาดหวั ง ต' อ ป… จจั ย ด% า นความไว% ว างใจ
(Reliability) ความรับผิดชอบ (Responsiveness) และความสามารถและทักษะ (Assurance) ต่ํา
กว'าคุณภาพการบริการที่ได%รับจริง แสดงว'าคุณภาพการบริการด%านป…จจัยทางกายภาพ (Tangibles)
และป…จจัยด%านความจริงใจ (Empathy) ต่ํากว'าที่นักท'องเที่ยวคาดหวังที่จะได%รับ ส'วนป…จจัยด%านความ
ไว% ว างใจ (Reliability) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsiveness) และความสามารถและทั ก ษะ
(Assurance) สูงกว'าที่นักท' องเที่ย วคาดหวังไว% นอกจากนี้ยัง พบว'า ระดับการศึกษามีผลต'อความ
คาดหวัง และการยอมรับต'อคุณภาพการบริการของนักท'องเที่ยว และพบว'าจากผลของ Regression
Analysis ป…จจัยทางกายภาพ (Tangibles) และป…จจัยด%านความรับผิดชอบ (Responsiveness) เป;น
ป…จจัยหลักที่สําคัญที่มีผลต'อความพึงพอใจของนักท'องเที่ยว และมีผลต'อการกลับมาพักที่โรงแรมเดิม
อีกครั้ง
Pakdil and Aydin (2007) ได%ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู%ใน
การบริการของสายการบินโดยใช%เครื่องมือแบบ SERVQUAL เนื่องจากธุรกิจสายการบินเป;นธุรกิจที่มี
การแข'งขันสูง ซึ่งแต'ละสายการบินจึงพยายามที่จะแข'งขันกันเพื่อส'งมอบการบริการที่สะดวกสบายแก'
ผู%โดยสาร และมีคุณภาพสูงให%แก'ผู%โดยสาร โดยใช%แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 385 ชุด เพื่อสอบถาม
กลุ'มตัวอย'างคือ ผู%โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินตุรกีไปยังต'างประเทศโดยมีจุดหมายปลายทาง
ต'างกัน 3 เส%นทาง คือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ การแจกแบบสอบถามทําโดยแจกให%
ผู%โดยสารในระหว'างที่โดยสารบนเครื่องบิน และเก็บแบบสอบสอบถามก'อนจะถึงชั่วโมงสุดท%ายของ
การบิน แบบสอบถามจะมีลักษณะคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส'วนบุคคล พฤติกรรมการใช%บริการสาย
การบิน เครื่องมือที่ใช%วัดความคาดหวังก'อนใช%บริการ และการรับรู%ห ลังใช%บริการ คือ เครื่องมือแบบ
SERVQUAL และเกณฑ7ที่ใช%ในการประเมินคุณภาพการบริการได%แก' พนักงานสายการบิน ลักษณะ
ทางกายภาพของการบริการ การตอบสนองความต%องการของผู%โดยสาร ความน'าเชื่อถือ ความเอาใจ
ใส' และภาพลักษณ7ของสายการบินตุรกี สําหรับการวัดผลเป;นการวัดผลแบบมาตรส'วนประมาณค'า
จํานวน 5 ระดับคะแนน รวมมีคําถามทั้งหมด 35 ข%อ
ผลการวิจัย พบว'า ประสบการณ7การเดินทางในอดีตกับสายการบินต'าง ๆ มีความสําคัญ
มากที่สุดต'อการตัดสินใจของผู%โดยสารต'อการเลือกใช%สายการบิน สายการบินจึงต%องพยายามรักษา
ลูกค%าเดิมในอดีต และเพิ่มความภักดีของลูกค%าเหล'านั้นต'อสายการบินตนให%มากขึ้น ส'วนช'องว'างของ
คุณภาพการบริการ พบว'า ความแตกต'างของการรับรู% และความคาดหวังต'อการรับ รู%การให%บริการมี
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ผลติดลบทุกข%อ แสดงให%เห็นว'าสายการบินยังไม'สามารถตอบสนองต'อความต%องการของผู%โดยสารได%
จึงต%องปรั บปรุงการให%บริการ ในด%านมิติของคุ ณภาพการบริการที่มีค วามสําคัญมากที่สุ ด ต'อความ
คาดหวัง และการรั บ รู% ต'อการให% บ ริ การของผู% โ ดยสาร คื อ ด% า นการตอบสนองความต% องการของ
ผู%ใช%บริการ (Responsiveness) เช'นคุณภาพการบริการการสํารองที่นั่ง หรือ การจัดการกับความ
ล'า ช% า ของเที่ย วบิ นและการบริ การที่ เ กิ ด ขึ้ น ส'วนที่มี ค ามสํ า คั ญน% อยที่ สุ ด คื อ ด%า นคุ ณประโยชน7
(Availability) เช'นคุณประโยชน7จากการมีเครือข'ายพันธมิตรของสายการบิน นอกจากนี้ พบว'า ป…จจัย
ด%านการศึกษามีความสําคัญต'อความคาดหวังและการรับรู% เพราะผลคะแนนของช'องว'างของคุณภาพ
การบริการมีความแตกต'างกันตามระดับการศึกษา ดังนั้นสายการบินจึงสามารถที่จะกําหนดนโยบาย
การบริการที่แตกต'างกันตามลักษณะของแต'ละบุคคล และระดับการศึกษา
Stephen Ayanrinola Oyewole (2014) ได%ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพการให%บ ริการ
และความพึงพอใจของลูกค%าธนาคารไนจีเรีย การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค7เพื่อศึกษาคุณภาพบริการ
และความพึงพอใจของลูกค%าธนาคารไนจีเรีย การศึกษาในครั้งนี้ได%ทําการประเมินค'าการพยากรณ7ของ
5 ส'วนประกอบของคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 1) ความน'าเชื่อถือ 2) การประกัน 3) ความ
เป;นรูปธรรม 4) การเอาใจใส' และ 5) การตอบสนอง ใช%ในการวัดคุณภาพของการให%บริการที่นําเสนอ
ผ'านธนาคารเพื่อการค%าปลีกของ United Bank for Africa (UBA) เพื่อให%บ รรลุวัตถุประสงค7ของ
ศึกษา ผู% เข%า ร'วมโครงการได% รับเลือกโดยใช%การสุ' มตัวอย'า งแบบแบ' งชั้นในธุ รกิจค%าปลีกในไนจีเรี ย
เพื่อให%แน'ใจว'าสัดส'วนของลูกค%าธนาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู%เข%าร'วมแต'ละคนเป;นผู%ใหญ'อายุเกิน
21 ซึ่งมีบัญชีกับ UBA; การสํารวจออนไลน7คือการเก็บรวบรวมข%อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช%เทคนิคการ
วิเ คราะห7ค วามสัมพันธ7 ร'ว มกั บมุ มมองทางทฤษฎีเ พื่อรวบรวมวิ เคราะห7แ ละสังเคราะห7 เรื่ องความ
คิด เห็ นความคิด เห็นและการตัด สินของผู% เชี่ยวชาญเกี่ยวกับป… จจัยที่ เป;น อุปสรรคต' อการให%บ ริการ
คุณภาพและความพึ ง พอใจของลู กค% าธนาคารไนจีเ รี ย การสุ' มตั วอย' างถูก นํ ามาใช% เ พื่ อขอรั บ การ
ตอบสนอง 245 จากลูกค%าที่มาใช%บริการด%านการเงินของธนาคารในเมืองลากอสโดยใช%เครื่องมือตาม
แบบ SERVQUAL ที่มีจํานวน 22 รายการที่นํามาวัดการรับรู%ที่เกี่ยวกับ บริการของธนาคาร วิเคราะห7
ความสัมพันธ7และการวิเคราะห7ถดถอยพหุคูณแบบหลายตัวแปรความสัมพันธ7ระหว'างตัวแปรต%นและ
ตัวแปรอิสระ ผลความสัมพันธ7แสดงถึงความสัมพันธ7ที่ดีระหว'างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ของลูกค%าด%วยการเอาใจใส'การตอบสนองและความเชื่อมั่นในมิติของคุณภาพการบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต'อ
ความพึงพอใจของลูกค%าอย'างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยชี้ให%เ ห็นว'าการเสนอ
บริการที่มีคุณภาพสูงจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค%าซึ่งจะนําไปสู'ความมุ'งมั่นและความภักดีของลูกค%า
ในระดับสูง
จากการศึก ษางานวิจัย ที่เกี่ย วข%องภายในประเทศ และงานวิจัย ต' างประเทศ สรุป ได%ว'า
ผู%วิจัยส'วนใหญ'ทําการศึกษาการประเมินคุณภาพบริการตามแบบการประเมินคุณภาพบริการด%วยกัน
5 ด%าน คือ 1) ด%านรูปธรรมชองบริการ (Tangible) 2) ด%านความน'าเชื่อถือไว%วางใจ (Reliability) 3)
ด%านการตอบสนองความต%องการ (Responsiveness) 4) ด%านการให%ความเชื่อมั่น (Assurance) และ
5) ด%านการดูแลเอาใจใส' (Empathy) และยังมีผู%วิจัยที่สนใจและได%ทําการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 ด%าน
คือ ด%านความปลอดภัย (Safety) ซึ่งจะเห็นได%ว'าผลของการศึกษาดังกล'าวตรงตาม SERVQAUL แบบ
ของการประเมินคุณภาพการให%บ ริการของ (Parasuramam, Ziethaml, & Berry, 1988) การ
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ประเมิ นคุณภาพการบริการตามด%า นต'าง ๆ นั้นทําให%ท ราบว' าคุณภาพการบริการที่ดีมีคุณภาพนั้ น
เกิดขึ้นจากคาดความหวัง และการรับรู%ของลูกค%าก'อนที่จะได%รับบริการ และเมื่อได%รับบริการแล%วหาก
บริการนั้นเป;นบริการที่ดีเกินกว'าที่คาดหวังไว%แสดงว'าการบริการนั้นเป;นการบริการที่ดีมีคุณภาพ จึง
ทําให%ลูกค%าเกิดความพึงพอใจ และส'งผลไปถึงการกลับมาใช%บริการซ้ําในอนาคต
2.8 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 มุ'งศึกษาสภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
โดยใช% แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ มั ค คุ เ ทศก7 แ ละผู% นํา เที่ ย ว จากนั้น ประเมิ นคุ ณภาพการบริ การนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดย
ใช%แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู% ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และคุณภาพการบริการ และนํามา
เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวใน
กลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ต'อไป
ข"อมูลส$วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานะภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได%ต'อเดือน
ภูมิลําเนา

คุณภาพการบริการของผู"นําเทีย่ ว

กระบวนการนําเที่ยวของผู"นําเที่ยว
- ก'อนนํานักท'องเทีย่ วออกเดินทาง
- ระหว'างนํานักท'องเทีย่ วเดินทาง
- สิ้นสุดการนํานักท'องเทีย่ วเดินทาง

แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการ
นําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามของผูน" ําเที่ยวในกลุ$มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2

-

-

ความเป;นรูปธรรมของบริการ
ความเชื่อถือไว%วางใจได%
การตอบสนองต'อลูกค%า
การประกันคุณภาพ
ความเข%าอกเข%าใจ

ภาพที่ 2.22 กรอบแนวคิดของการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามของ
ผู% นํ าเที่ ย วในกลุ' มจั งหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 (อํ านาจเจริ ญ ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี) เป;นวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผู%วิ จัย ได%ทํ าการศึ กษาค%นคว%าจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ7 และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข%อง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 วิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค7ข%อที่ 1 ศึกษาสภาพของบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
3.2 วิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค7ข%อที่ 2ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
3.3 วิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค7ข%อที่ 3 แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล'าง 2
3.1 วิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค2ข"อที่ 1 ศึกษาสภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
3.1.1 การกําหนดพื้นที่วิจัย
ผู% วิ จัย ได%เ ลื อ กกลุ' ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' า ง 2 ได% แ ก' ก ลุ' ม จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ซึ่งเป;นกลุ'มจังหวัดที่มีอารยธรรมอีสานใต% มีเขตพรมแดน
ติดต'อกับประเทศเพื่อนบ%าน สามารถเดินทางเชื่อมต'อไปยังประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามได%
โดยสะดวก (การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย, 2560)
3.1.2 ประชากรและการสุ$มตัวอย$าง
3.1.2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช% ใ นการศึ ก ษ าครั้ ง นี้ เ ป; น ผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) ที่ได%ขึ้นทะเบียนและมี
ใบอนุญาตเป;นผู%นําเที่ยว จํานวน 550 คน (สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัค คุเทศก7สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2, 2560)
3.1.2.2 การสุ'มตัวอย'าง
กลุ' ม ตั ว อย' า งที่ ใ ช% ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป; น ผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 จํานวน 30 คน วิธีการสุ'มตัวอย'างแบบไม'อาศัยความน'าจะเป;น ด%วย
เทคนิคการสุ'มตัวอย'างแบบเฉพาะเจาะจง
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3.1.3 เครื่องมือแลการทดสอบเครื่องมือ
3.1.3.1 เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ7กึ่ง
โครงสร%าง (Semi-Structured Interview Form) เพื่อศึกษาสภาพการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยวิธีการสัมภาษณ7
เชิงลึกเป;นรายบุคคล (Indepth Interview)
การสัมภาษณ7ในครั้งนี้มีลักษณะคําถามปลายเป“ด (Open-ended Questions)
เป;นคําถามที่มุ'ง ให%ผู%ถูกสั มภาษณ7 มีอิสระในการตอบคําถามให%ต รงประเด็ นในหัวข%อที่ทําการศึกษา
เพื่อที่จะได%ข%อมูลที่ครบถ%วนสมบูรณ7
3.1.3.2 การทดสอบเครื่องมือ
เครื่ องมื อที่ ใช% ในการวิ จัย ในครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ7 เ พื่ อนํ า ไปใช% ในการเก็ บ
รวบรวมข%อมูล ซึ่งผู%วิจัย สร%างตามวัตถุประสงค7เพื่อให%เกิดประสิทธิภาพในการนําไปใช% โดยผู%วิจัย ได%
ดําเนินการสร%างเครื่องมือ ดังต'อไปนี้
1) ผู%วิจัย ศึกษากรอบทฤษฎีแนวคิด จากเอกสาร และงานวิจัยที่เ กี่ยวกับการนํา
เที่ยวของมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยว การรับรู%ของนักท'องเที่ยว ความคาดหวังของนักท'องเที่ยว ความพึง
พอใจของนักท'องเที่ยว คุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยว และองค7ประกอบของการท'องเที่ยว จากนั้น
ได%ออกแบบแบบสัมภาษณ7โดยร'างข%อคําถามให%ครอบคลุมประเด็นข%างต%น เพื่อนํามาเป;นแนวทางใน
การสร%างแบบสัมภาษณ7
2) ผู%วิจัย นําแบบสัมภาษณ7เสนออาจารย7ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ความถู กต%องของการใช%ภ าษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนํามาปรับปรุง แก%ไขตามที่
อาจารย7ที่ปรึกษาให%คําแนะนํา
3.1.4 การเก็บรวบรวมข"อมูล
การเก็ บ รวบรวมข% อมู ล ในครั้ งนี้ ผู% วิจัย ดํ า เนิ นการเก็ บ รวบรวมข% อมู ล ที่ เ กี่ ย วข% องกั บ
งานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังต'อไปนี้
3.1.4.1 ผู%วิจัยทําการศึกษาค%นคว%าหาข%อมูลและทําการเก็บ รวบรวมข%อมูลจากบทความ
งานวิจัย เว็บไซต7 นิตยสาร หนังสือ และตําราต'าง ๆ ที่เกี่ย วข%องซึ่งได%รวบรวมจากห%องสมุด สถาบัน
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยต'าง ๆ และนําข%อมูลที่ได%มาวิเคราะห7เพื่อใช%เป;นแนวทางในการศึกษา
3.1.4.2 ผู%วิจัยดําเนินการติดต'อตัวแทนผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล'าง 2 เพื่อทําการสัมภาษณ7เก็บรวบรวมข%อมูล
3.1.4.3 ผู%วิจัยได%ทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข%อมูลโดยการใช%แบบสัมภาษณ7ที่ได%ผ'าน
การปรับปรุงแก%ไขเป;นที่เรียบร%อยเพื่อนําไปสอบถามข%อมูลเก็บข%อมูลจากกลุ'มตัวอย'างคือผู%นําเที่ยวใน
กลุ' มภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 โดยการสั มภาษณ7 เ ชิ งลึ ก เป; นรายบุ ค คล ในช' ว งเดื อน
มกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาเป;น 3 เดือน
3.1.4.4 ผู%วิจัยนําข%อมูลที่ได%มาเก็บรวบรวมข%อมูลตามวัตถุประสงค7การวิจัย
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3.1.5 การวิเคราะห2ข"อมูล
ผู%วิจัยใช%การวิเคราะห7ข%อมูลแบบจัดหมวดหมู'เชิงเนื้อหา (Coding Analysis) โดยการนํา
ประเด็นที่ได%จากการสัมภาษณ7ตัวแทนผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
เกี่ยวกับสภาพของการนําเที่ยว บทบาทหน%าที่ของผู%นําเที่ยวในการนํานักท'องเที่ย วไปท'องเที่ยวยัง
ประเทศเวียดนามมาวิเคราะห7 เพื่อทําการเสนอแนวทางในการพัฒนาประเด็นดังกล'าวต'อไป
3.2 วิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค2ข"อที่ 2 ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
3.2.1 การกําหนดพื้นที่วิจัย
ผู% วิ จัย ได% เ ลื อ กกลุ' ม จั ง หวั ด ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 ได% แ ก' กลุ' ม จัง หวั ด
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ซึ่งเป;นกลุ'มจังหวัดที่มีอารยธรรมอีสานใต% มีเขตพรมแดน
ติดต'อกับประเทศเพื่อนบ%าน สามารถเดินทางเชื่อมต'อไปยังประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามได%
โดยสะดวก (การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย, 2560)
3.2.2 ประชากรและการสุ$มตัวอย$าง
3.2.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช%ในการศึกษาเป;นนักท'องเที่ยวที่ใช%บริการบริษัทนําเที่ย วในการ
เดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวียดนาม จํานวน 266,984 คน (กรมเศรษฐกิจระหว'างประเทศ, 2560)
3.2.2.2 การสุ'มตัวอย'าง
กลุ' ม ตั ว อย' า งที่ ใช% ในการศึ กษาเป; นตั ว แทนนั ก ท' องเที่ ย วที่ การเดิ น ทางไป
ท'องเที่ยวประเทศเวีย ดนาม จํานวน 400 คน วิธีการสุ'มตัวอย'างแบบไม'อาศัยความน'าจะเป;น ด%วย
เทคนิคการสุ'มอย'างสะดวก อาศัยความสะดวกของผู%วิจัยเป;นหลัก ซึ่งสามารถกําหนดขนาดของกลุ'ม
ตัวอย'างตามสูตร ของ Taro Yamane (1976) โดยกลุ'มตัวอย'างครั้งนี้จะใช%ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
ตามสูตรคํานวณดังต'อไปนี้
สูตร

n

แทนค'า

n
e
N
n
n

N
(3.1)
2
1+Ne
แทน จํานวนขนาดตัวอย'าง
แทน ความผิดพลาดที่ยอมรับได% (กําหนดให%เท'ากับ 0.05)
แทน จํานวนทั้งหมดของประชากรที่ใช%ในการศึกษา
=
266,984
1+266,984(0.05)2
=
399.40
=

ดังนั้นจากการคํานวณด%วยสูตรดังกล'าว จะพบว'า จะต%องทําการสํารวจตัวอย'าง
ในการวิจัยเท'ากับ 399 ตัวอย'าง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของกลุ'มตัวอย'างในการสํารวจโดยแบบสอบถาม
ครั้งนี้ ผู%วิจัยจึงเพิ่มกลุ'มตัวอย'างเป;นจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย'าง
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3.2.3 เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
3.2.3.1 เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ใ ช% ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่ อ
ประเมินคุณภาพการให%บริการของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ที่นํา
นักท'องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท'องเที่ยวยังประเทศเวีย ดนาม โดยมีคําถามแบบปลายป“ด (Closeended Form) และคําถามแบบปลายเป“ด (Open-ended Form) เพื่อเก็บข%อมูลเชิงปริมาณจากกลุม'
ตัวอย'างทั้งหมด 400 คน โดยรายละเอียดแบบสอบถามแบ'งออกเป;น 3 ส'วน ดังต'อไปนี้
ส'วนที่ 1 แบบสอบถามข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถามเกี่ย วกับลักษณะ
ประชากร ได%แ ก' เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได% และภูมิลําเนา คําถามเป;น
คําถามปลายป“ดแบบให%เลือกตอบ
ส'วนที่ 2 ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป;น
แบบมาตราส'วนประมาณค'า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยกําหนดค'าคะแนน (Likert Scale) ดังนี้
มากที่สุด 4
คะแนน
มาก
3
คะแนน
น%อย
2
คะแนน
น%อยที่สุด 1
คะแนน
ส'วนที่ 3 เป;นคําถามปลายเป“ด เพื่อให%ผู%ตอบแบบสอบถามได%แสดงความคิดเห็น
และข%อเสนอแนะอื่น ๆ
3.2.3.2 การทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมื อที่ ใช% ในการวิ จัย ในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม เพื่อนําไปใช% ในการเก็ บ
รวบรวมข%อมูลซึ่งผู%วิจัยสร%างแบบสอบถามขึ้นตามวัตถุประสงค7 เพื่อให%เกิดประสิทธิภาพในการนําไปใช%
โดยผู%วิจัยได%ดําเนินการสร%างเครื่องมือ ดังต'อไปนี้
1) ผู%วิจัยทําการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง
กับการนําเที่ยวของมัคคุเทศก7และผู%นําเที่ยว การรับรู%ของนักท'องเที่ยว ความคาดหวังของนักท'องเทีย่ ว
ความพึ งพอใจของนั ก ท' องเที่ ย ว คุ ณ ภาพการบริ การของมั ค คุเ ทศก7 และองค7 ป ระกอบของการ
ท'องเที่ยว หลังจากนั้นออกแบบแบบสอบถามโดยร'างข%อคําถามให%ค รอบคลุมประเด็นข%างต%น เพื่อ
นํามาเป;นแนวทางในการสร%างแบบสอบถามต'อไป
2) ผู%วิจัย นําแบบสอบถามเสนออาจารย7ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ความถู กต%องของการใช%ภ าษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนํามาปรับปรุง แก%ไขตามที่
อาจารย7ที่ปรึกษาได%ให%คําแนะนํา
3) ผู%วิจัย ปรั บ ปรุ ง แก%ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย7 ที่ป รึ กษาได%แ นะนํา แล%ว
นําเสนอต'อผู%ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท'าน เพื่อพิจารณาเนื้อหาและโครงสร%างว'ามีความเหมาะสมหรือไม'
4) ผู%วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให%ถูกต%องและครอบคลุมเนื้อหาของ
การวิจัยต'อไปแล%ววัดความเที่ยงตรง โดยหาค'าดัชนีความสอดคล%อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ7ในการพิจารณา
ค'า IOC ดังนี้
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ข%อคําถามที่มีค'า IOC ต่ํากว'า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ข%อคําถามที่มีค'า IOC ตั้งแต' 0.50-1.00 คัดเลือกไว%ใช%ได%
สูตร

IOC

เมื่อ

IOC
∑R
N

=

∑R
N
แทน ค'าดัชนีความสอดคล%อง
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู%เชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผู%เชี่ยวชาญ

(3.2)

การกําหนดเกณฑ7คุณสมบัติของผู%ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแบบสอบถาม คือ
เป;นผู%ที่มีวุ ฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด%านการท'องเที่ ยว หรือสาขาที่เ กี่ยวข%องกับเรื่องที่
ศึกษาครั้งนี้ จํานวน 3 ท'าน ประกอบไปด%วย
อาจารย7 ดร.ปานแพร เชาว7ประยูร
มหาวิทยาลัยแม'โจ%
ผู%ช'วยศาสตราจารย7 ดร.สุริยา ส%มจันทร7
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู%ช'วยศาสตราจารย7 ดร.ไพรฑูรย7 มนต7พานทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7
ผลการทดสอบพบว'าได%ค'าเท'ากับ 1.0 ซึ่งเป;นไปตามเกณฑ7พิจารณาข%างต%น
5) ผู%วิจัยนําแบบสอบถามที่ได%ทําการปรับปรุงแก%ไขแล%วไปทดลองใช% (Try out)
กับกลุ'มตัวอย'างที่มีลักษณะใกล%เคียงกับประชากรที่กําหนดจํานวน 30 ชุด ก'อนนําไปทําการเก็บข%อมูล
จริง จากนั้นนํามาวิเคราะห7หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยได%ค'าความเชื่อมั่นที่สามารถยอมรับว'ามี
ความเชื่อมั่นได% โดยใช%สูตรการหาค'าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpa ตามที่ Nunnally (1978)
ได%เสนอแนะเป;นเกณฑ7รองรับไว% ซึ่งต%องมีค'า 0.7 ขึ้นไป ดังสูตรต'อไปนี้
สูตร

α

=

k 1 − ∑ S2i 
k − 1  St 2 

เมื่อ

α
K
Si²
S2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค'าความเชื่อมั่น
จํานวนข%อของเครื่องมือ
ผลรวมของความแปรปรวนของข%อคําถามแต'ละข%อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

(3.3)

แบบสอบถามฉบับนี้มคี 'าความเชื่อมั่นเท'ากับ 0.789 ซึง่ เป;นไปตามเกณฑ7ของการ
พิจารณาเบื้องต%นของ Nunnally (1978)
6) ผู%วิจัยนําผลที่ได%จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย7ที่
ปรึกษาอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก%ไขตามคําแนะนําแล%วจัดทําเป;นฉบับสมบูรณ7เ พื่อนําไปใช%ในการเก็บ
รวบรวมข%อมูลจากกลุ'มตัวอย'างที่แท%จริงต'อไป
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3.2.4 การเก็บรวบรวมข"อมูล
การเก็ บ รวบรวมข% อมู ล ในครั้ งนี้ ผู% วิจัย ดํ า เนิ นการเก็ บ รวบรวมข% อ มู ล โดยมี ขั้ นตอน
ดังต'อไปนี้
3.2.4.1 ผู%วิจัยได%ทําการศึกษาค%นคว%าข%อมูลและเก็บรวบรวมข%อมูลจากบทความ งานวิจัย
เว็บไซต7 นิตยสาร หนังสือและตําราต'าง ๆ ที่เกี่ยวข%อง ซึ่งได%รวบรวมจากห%องสมุด สถาบันวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยต'าง ๆ และนําข%อมูลที่ได%มาวิเคราะห7เพื่อใช%เป;นแนวทางในการศึกษา
3.2.4.2 ผู%วิจัยดําเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช%ในการออกนอกสถานที่จากคณะศิลปศาสตร7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแจ%งไปยังผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ย วที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไป
ท'องเที่ยวยังประเทศเวียดนาม เพื่อทําการขออนุญาตเก็บรวบรวมข%อมูลจากนักท'องเที่ยวที่จะเดินทาง
ไปท'องเที่ยวยังประเทศเวียดนาม
3.2.4.3 ผู%วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข%อมูลโดยการใช%แบบสอบถามที่ผ'านการปรับปรุงแก%ไข
เรียบร%อยแล%วไปเก็บรวบรวมข%อมูลกับกลุ'มตัวอย'างที่เป;นนักท'องเที่ยวที่จะเดินทางไปท'องเที่ยวยัง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิย มเวีย ดนาม จํานวน 400 คน โดยผู%วิจัยได%ทําการเก็บ รวบรวมข%อมู ล
ในช'วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาเป;น 6 เดือน
3.2.4.4 ผู%วิจัยนําเอาข%อมูลที่ได%จากการเก็บรวบรวมข%อมูลจากแบบสอบถามแล%วนําไปทํา
การวิเคราะห7 ข%อมูลโดยการใช%โปรแกรมการวิเคราะห7สถิติทางสังคมศาสตร7เพื่อเสนอเป;นแนวทางใน
การยกระดั บคุ ณภาพการบริก ารนํา เที่ ย วในสาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ต'อไป
3.2.4.5 ผู%วิจัยนําข%อมูลที่ได%มาเก็บรวบรวมข%อมูลตามวัตถุประสงค7การวิจัย
3.2.5 การวิเคราะห2ข"อมูล
ผู%วิจัยนําข%อมูลที่ได%จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต%องของข%อมูล และวิเคราะห7
ข%อมูลด%วยโปรแกรมการวิเคราะห7ส ถิติท างสังคมศาสตร7 โดยใช%สถิติ เชิงพรรณนาด%วยการแจกแจง
ความถี่ ค'าเฉลี่ยค'าร%อยละ ค'าส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว
ส'วนที่ 1 การวิเคราะห7ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม ด%วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช%
อธิบายลักษณะข%อมูลส'วนบุคคลด%วยสถิติ ร%อยละ และค'าแจกแจงความถี่
ส'ว นที่ 2 การวิ เ คราะห7 ข% อมู ล แบบประเมิ นความพึ งพอใจของนั กท'อ งเที่ ย วที่ มีต'อ การ
บริ การนํ า เที่ ย วในสาธารณรั ฐ สาธารณรั ฐสั งคมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' มจัง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เป;นแบบสอบถามแบบมาตราส'วนประมาณค'า (Rating Scale) โดย
ใช%สถิติค'าเฉลี่ย และส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคําถามให%เลือก 4 ระดับ โดยกําหนดค'าคะแนน (Likert
Scale) ดังนี้
ความกว%างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=

4–1
4
= 0.75

(3.4)
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กําหนดเกณฑ7การประเมินผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง คุณภาพบริการอยู'ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง คุณภาพบริการอยู'ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง คุณภาพบริการอยู'ในระดับน%อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง คุณภาพบริการอยู'ในระดับน%อยที่สุด
3.3 วิธกี ารดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค2ขอ" ที่ 3 แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเทีย่ ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง
2
3.3.1 การกําหนดพื้นที่วิจัย
ผู% วิ จัย ได% เ ลื อ กกลุ' ม จั ง หวั ด ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 ได% แ ก' กลุ' ม จัง หวั ด
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ซึ่งเป;นกลุ'มจังหวัดที่มีอารยธรรมอีสานใต% มีเขตพรมแดน
ติดต'อกับประเทศเพื่อนบ%าน สามารถเดินทางเชื่อมต'อไปยังประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามได%
โดยสะดวก (การท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย, 2560)
3.3.2 ประชากรและการสุ$มตัวอย$าง
3.3.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช%ในการศึกษาเป;นผู%เชี่ย วชาญที่มีความรู%ความสามารถทางด%าน
การท'องเที่ยว ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว และผู%นําเที่ยวที่ขอขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตผู%นําเที่ยว
3.3.2.2 การสุ'มตัวอย'าง
กลุ'มตัวอย'างที่ใช%ในการศึกษาเป;นตัวแทนผู%เชี่ยวชาญที่มีค วามรู%ความสามารถ
ทางด%านการท'องเที่ยว ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว และผู%นําเที่ยว จํานวน 15 คน วิธีการสุ'มตัวอย'าง
แบบไม'อาศัยความน'าจะเป;น ด%วยเทคนิคการสุ'มตัวอย'างแบบเฉพาะเจาะจง
3.3.3 เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
3.3.3.1 เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ7แ บบกึ่งโครงสร%าง เพื่อเสนอ
แนวทางยกระดับคุณภาพการบริการในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยการสัมภาษณ7เชิงลึกเป;นรายบุคคล และการประชุมกลุม' ย'อย
การสั มภาษณ7 ในครั้ งนี้ มี ลั กษณะคํ า ถามปลายเป“ ด เป; นคํ า ถามที่ มุ'ง ให% ผู%ถู ก
สัม ภาษณ7 มีอิสระในการตอบคําถามตรงประเด็นในหัว ข%อ ที่ทํ าการศึกษาเพื่อให% ได% ข%อมูล ที่มีค วาม
สมบูรณ7และครบถ%วน
3.3.2.2 การทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ ใช%ในการวิจัย ในครั้ งนี้ คือ แบบสั มภาษณ7แบบกึ่งโครงสร%าง เพื่ อ
นํา ไปใช% ในการเก็บ รวบรวมข% อมูล ซึ่ง ผู% วิ จัย สร%า งตามวั ตถุ ป ระสงค7เ พื่ อให%เ กิด ประสิ ท ธิภ าพในการ
นําไปใช% โดยผู%วิจัยได%ดําเนินการสร%างเครื่องมือ ดังต'อไปนี้
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1) ผู%วิจัยศึกษากรอบทฤษฎีแนวคิดจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข%องกับการ
นํา เที่ ย วของมัค คุเ ทศก7 แ ละผู% นํา เที่ย ว การรับ รู%ข องนักท' องเที่ ย ว ความคาดหวั งของนั กท' องเที่ ย ว
ความพึ งพอใจของนั ก ท' องเที่ ย ว คุ ณ ภาพการบริ การของมั ค คุเ ทศก7 และองค7 ป ระกอบของการ
ท'องเที่ยว จากนั้นออกแบบแบบสัมภาษณ7แ ละแบบสอบถามโดยร'างข%อคําถามให%ครอบคลุมเนื้อหา
ข%างต%นเพื่อนํามาเป;นแนวทางในการสร%างแบบสัมภาษณ7
2) ผู%วิจัยนําแบบสัมภาษณ7เสนออาจารย7ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต%องของการใช%ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนําแบบสัมภาษณ7มาปรับ ปรุง
แก%ไขตามที่อาจารย7ที่ปรึกษาได%ให%คําแนะนํา
3) ผู%วิจัย ดําเนินการติด ต'อประสานงานไปยังตัวแทนผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 และผู%เชี่ยวชาญที่มีความรู%ความสามารถทางด%านการท'องเที่ยว
4) ผู%วิจัยนําผลที่ได%จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ7เสนออาจารย7
ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก%ไขตามคําแนะนํา แล%วนํามาจัดทําเป;นฉบับสมบูรณ7เพื่อนําไปใช%ใน
การเก็บรวบรวมข%อมูลจากกลุ'มตัวอย'างที่แท%จริงต'อไป
3.3.4 การเก็บรวบรวมข"อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข% อ มูล ในครั้ งนี้ ผู%วิจัยดํ า เนิ นการเก็บ รวบรวมข% อมูล โดยมี ขั้ นตอน
ดังต'อไปนี้
3.3.4.1 ผู%วิจัย ได%ทําการศึกษาค%นคว%าข%อมูล เก็บรวบรวมข%อมูลจากบทความ งานวิจัย
เว็บไซต7 นิตยสาร หนังสือและตําราต'าง ๆ ที่เกี่ยวข%องซึ่งได%รวบรวมจากห%องสมุด สถาบันวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยต'าง ๆ และนําข%อมูลที่ได%มาวิเคราะห7เพื่อใช%เป;นแนวทางในการศึกษา
3.3.4.2 ผู%วิจัยดําเนินการติดต'อตัวแทนผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ตอนล'าง 2 และผู%เชี่ยวชาญที่มีความรู%ความสามารถทางด%านการท'องเที่ยว
3.3.4.3 ผู%วิจัยได%ทําการนัดหมายกลุ'มตัวอย'าง ซึ่งประกอบไปด%วย ผู%เชี่ย วชาญที่มีความรู%
ความสามารถทางด%านการท'องเที่ย ว ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ย ว และผู% นําเที่ยว เพื่อร'วมสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู%ระหว'างกั นรวมทั้งแสดงความคิดเห็น และข%อเสนอแนะแนวทางในการยกระดั บ
คุณภาพการให%บริการของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
3.3.4.4 ผู%วิจัยนําข%อมูลที่ได%มาเก็บรวบรวมข%อมูลตามวัตถุประสงค7การวิจัย
3.3.5 การวิเคราะห2ข"อมูล
ผู%วิจัยทําการวิเคราะห7ข%อมูลแบบจัดหมวดหมู'เชิงเนื้อหา โดยนําข%อมูลประเด็นสําคัญที่ได%
จากการสัมภาษณ7 และการจั ด ประชุ มกลุ'มย' อยของผู%เ ชี่ ย วชาญที่มีค วามรู% ค วามสามารถทางการ
ท'องเที่ยวเกี่ยวกับ ป… ญหาหลักของผู%นําเที่ ย ว คุ ณภาพการบริการ และแนวทางการแก%ไขป…ญ หามา
วิเคราะห7เพื่อทําการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เพื่อเสนอแนวทางให%ผู%นํา
เที่ยวสามารถนําไปเป;นแนวทางในการปฏิบัติงานต'อไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา และวิเคราะห2ข"อมูล
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามของ
ผู% นํ าเที่ ย วในกลุ' มจั งหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 (อํ านาจเจริ ญ ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี) ผู%วิจัยได%ดําเนินการสัมภาษณ7ผู%นําเที่ย ว และผู%เชี่ยวชาญด%านการท'องเที่ยว และ เก็บ
รวบรวมข%อมูล จากกลุ'มตัวแทนนักท'องเที่ย วที่เดินทางไปท'องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
จํานวน 400 คน โดยนํา ข%อมู ลที่ได%จากแบบสอบถามมาวิเ คราะห7ข% อมู ลโดยการใช%โปรแกรมการ
วิเคราะห7 สถิ ติท างสัง คมศาสตร7 ผลการศึกษาในครั้ งนี้ ผู%วิจัย ได% ส รุป ตามวั ต ถุ ประสงค7 ของการวิจัย
ดังต'อไปนี้
4.1 วัตถุประสงค7ที่ 1 ศึกษาสภาพของการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
4.2 วัตถุประสงค7ที่ 2 ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
4.3 วัตถุ ประสงค7ที่ 3 แนวทางการยกระดับ คุ ณภาพบริการนําเที่ย วในสาธารณรั ฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
สัญลักษณ2ที่ใช"ในการนําเสนอผลการวิเคราะห2ข"อมูล

แทน ค'าเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน สถิติทดสอบที่ใช%พิจารณาใน t-distribution
f
แทน สถิติทดสอบที่ใช%พิจารณาใน f-distribution
N
แทน จํานวนผู%ตอบแบบสอบถาม
Sig.
แทน ค'าความแปรปรวนตามนัยสําคัญทางสถิติ
df
แทน ชั้นความเป;นอิสระ (Degrees of Freedom)
SS
แทน ผลบวกกําลังสอง (Sum of Squares)
MS
แทน ค'ากําลังเฉลีย่ (Mea Squares)
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4.1 วัตถุประสงค2ที่ 1 ศึกษาสภาพของการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ผู%นําเที่ยวเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทที่จะต%องเป;นผู%ดูแลและให%บ ริการแก'นักท'องเที่ยวให%
ได%รับความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกันตลอดการเดินทาง และต%องสร%างความเชื่อถือไว%วางใจให%กบั
นักท'องเที่ยวเพราะเป;นสิ่งที่นักท'องเที่ยวได%คาดหวังไว%ก'อนที่จะเลือกใช%บริการว'าจะได%รับการบริการที่
ดีมีคุณภาพนั้นจากผู%นําเที่ยว ซึ่งผู%นําเที่ยวจะต%องมีความพร%อมให%บริการนักท'องเที่ยวเสมอตลอดเวลา
มีทักษะในการให% บริการที่ดี มีจิต วิทยาในการให% บริการนักท'องเที่ ยวที่ดี รู%จักสังเกตพฤติกรรมของ
นักท'องเที่ยวที่มีความต%องการที่แตกต'างกันเพื่อให%บริการนักท'องเที่ยวได%อย'างเท'าเทียมกัน อีกทั้งยัง
ต%องมี ความรู%เ รื่องประเพณี วัฒ นธรรม ระเบียบข%อบั งคับ ของสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวีย ดนามด%ว ย
เพื่อที่จะสามารถให%ข%อมูล และแนะนํานักท'องเที่ยวในขณะเดินทางท'องเที่ยว ซึ่งการนํานักท'องเที่ย ว
เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล'าง 2 นั้นมีขั้นตอน และกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ
4.1.1 ขั้นตอนก$อนปฏิบัติหน"าที่ผู"นําเที่ยว
ผู%นําเที่ยวที่ปฏิบัติหน%าที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวีย ดนามมีขั้นตอน
การปฏิบัติหน%าที่ คือ ผู%นําเที่ยวต%องเข%าประชุมกับบริษัทเพื่อรับใบงานและรายละเอีย ดการทํางาน
ศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และวัตถุป ระสงค7การเดินทางของนักท'องเที่ยว ตรวจสอบ
รายชื่อนักท'องเที่ยว จัดเตรียมเอกสารผ'านแดน ใบจองร%านอาหาร ที่พัก เบิกเงินค'าใช%จ'าย จัดเตรีย ม
อุปกรณ7สําหรับใช%ในบริการนักท'องเที่ยว เช'น ป•ายต%อนรับ แท็กติดกระเป™า ขนมเบรกและเครื่องดื่ม
กระเป™ายา ของที่ระลึก อุปกรณ7สําหรับการทํางาน เป;นต%น
ประการสําคัญผู%นําเที่ยวจะต%องรับผิดชอบเอกสารการเดินทางทั้งหมดของคณะเดินทาง
ด%วย เช'น จะต%องติดตามจัดเก็บพาสปอร7ตจากนักท'องเที่ยวเพื่อจัดทํารายชื่อผู%เดินทาง และใช%สําหรับ
การจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งจําเป;นอย'างยิ่งที่ผู%นําเที่ยวจะต%องมีเอกสาร
หรือสําเนาพาสปอร7ตของนักท' องเที่ย วเพื่อตรวจสอบการสะกดชื่อ - สกุล ของนักท'องเที่ย วในตั๋ว
เดินทางให%ถูกต%อง หากไม'ถูกต%องจะได%แก%ไขได%ทันท'วงที เพราะถ%าหากเกิดข%อผิดพลาดในขั้นตอนการ
จองตั๋วเครื่องบินจะทําให%นักท'องเที่ยวไม'สามารถเดินทางร'วมกับคณะได%ซึ่งจะส'งผลต'อความพึงพอใจ
ของนักท'องเที่ย ว และอาจก'อให%เกิดความไม'เชื่อถือในการให%บริการของผู%นําเที่ยวได% อีกทั้งยังต%อง
จัดเตรียมเอกสารผ'านแดน (ประเทศไทย ตม.6 และเวีย ดนาม) ให%กับนักท'องเที่ย วด%วย แต'ป…จจุบัน
ประเทศไทยและเวีย ดนามได% ย กเลิก กรอกเอกสารใบตรวจคนเข% าเมืองแล%วนัก ท' องเที่ ย วสามารถ
ประทับลงตราตรวจคนเข%าเมือง ณ ท'าอากาศยาน หรือด'านตรวจคนเข%าเมืองเพื่อผ'านพิธีการตรวจคน
เข%าเมืองได%ในทันที ผู%นําเที่ยวต%องจัดส'งใบนัดหมายทัวร7ให%กับนักท'องเที่ยวล'วงหน%าก'อนเดินทางอย'าง
น%อย 3 วันเพื่อเป;นการยืนยันการเดินทางและแจ%งสถานที่นัดหมายเพื่อความเข%าใจที่ถู กต%อง หาก
นักท'องเที่ยวมีข%อสงสัยนักท'องเที่ยวจะได%ทําการติดต'อเพื่อสอบถามรายละเอีย ดที่ถูกต%องได%อีกครั้ง
และต%องจัดเตรียมคู'มือการเดินทางให%กับนักท'องเที่ยวทุกคนเพื่อให%นักท'องเที่ย วได%ศึกษาเป;นข%อมูล
เบื้องต%นสําหรับการเดินทางท'องเที่ยว
สอดคล%อ งกั บ ข%อมู ล การสั มภาษณ7 ผู% นํา เที่ ย วในกลุ'มจั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 ดังคํากล'าวที่ว'า
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“สําหรั บกระบวนการในการทํ างานของผู%นํา เที่ย วในการนํ านักท'องเที่ยวเดินทางไปยั ง
ประเทศเวียดนามมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ก'อนนํานักท'องเที่ยวเดินทาง ผู%นําเที่ย วจะต%องเข%าประชุมรับ
งานจากบริ ษั ท เพื่ อทราบรายละเอี ย ดลูก ค% า โปรแกรมการเดิ น ทาง ที่ พัก ร% า นอาหาร และเบิ ก
ค'าใช%จ'ายสําหรับการเดินทางให%ครบถ%วน ที่สําคัญผู%นําเที่ยวต%องติดตาม และเก็บสําเนาพาสปอร7ตจาก
นักท'องเที่ยวให%ครบทุกคนก'อนออกเดินทาง เพื่อนํามาตรวจสอบชื่อ สกุล ของนักท'องเที่ยวให%ตรงกัน
กับตั๋วเครื่องบิน 2) ขณะนํานักท'องเที่ย วเดินทางท'องเที่ย ว ผู%นําเที่ยวจะต%องดูแลและคอยให%ค วาม
ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายจากการให%บ ริการของผู%นําเที่ยวเสมอในระหว'างที่
เดินทางท'องเที่ยวอยู'ในเวียดนาม และ 3) สิ้นสุดการนําเที่ยว หลังจากกลับเข%าสู'ประเทศไทยแล%วผู%นํา
เที่ยวต%องสรุปรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดอีกครั้งให%กับนักท'องเที่ย ว และกล'าวคําขอบคุณ เชิญ
ชวนลูกค%ากลับมาใช%บ ริ การอีกครั้ ง สุดท%ายจะต%องจัด ส' งอุปกรณ7และเอกสาร ใบเสร็จค' าใช%จ'ายคื น
ให%กับบริษัท …” (จัณญกร ชาตะเคน, 2560: สัมภาษณ7)
“การนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศจําเป;นอย'างยิ่งที่จะต%องคัดเลือกผู%นําเที่ย ว
เพราะผู%นําเที่ยวเปรียบเสมือนตัวแทนบริษัท ดังนั้นผู%นําเที่ยวจะต%องมีความรู%แ ละสามารถที่จะดูแ ล
นักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางเสมือนหนึ่งเป;นพี่น%องญาติมิตรกันเพื่อให%
นักท'องเที่ยวเกิดความไว%วางใจและเชื่อถือในบริการของผู%นําเที่ย ว โดยขั้นตอนการปฏิบัติห น%าที่ของ
ผู%นําเที่ยวมีดังนี้
(1) ในวันก'อนที่จะออกเดินทางผู%นําเที่ยวจะต%องประชุมรับงานจากบริษัทเพื่อใบงานและ
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค%า รายละเอียดการทํางานทั้งหมด และเบิกอุปกรณ7การทํางานและค'าใช%จ'าย
ในการเดินทาง
(2) วันออกเดินทางผู%นําเที่ยวควรจะต%องแต'งตัวด%วยชุดเครื่องแบบที่ถูกต%องของบริษัทไป
รับนักท'องเที่ยว ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนําลูกค%าออกเดินทางไปยังเวียดนามท'องเที่ย วตามโปรแกรม
ผู%นําเที่ยวจะต%องคอยบริการและดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
(3) วันเดินทางกลับเมื่อเดินทางเข%าสู'ประเทศไทยระหว'างการเดินทางไปส'งนักท'องเที่ย ว
กลับ ผู%นําเที่ยวจะต%องทําหน%าที่สรุปข%อมูล แหล'งท'องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม นักท'องเที่ยวเที่ย ว
ทราบอีกครั้ง ก'อนส'งนักท'องเที่ยวผู%นําเที่ยวต%องกล'าวคําขอบคุณ และเชิญชวนนักท'องเที่ยวกลับมาใช%
บริการกับบริษัทอีกครั้ง หลังจากส'งนักท'องเที่ยวแล%วผู%นําเที่ยวต%องสรุปป…ญหาและอุป สรรค ระหว'าง
การเดินทาง จะต%องนําส'งเอกสาร ใบเสร็จรับเงินต'าง ๆ อุปกรณ7ในการทํางาน และค'าใช%จ'ายทั้งหมด
ให%กับบริษัท
ดังนั้นกระบวนการทํางานของผู%นําเที่ยวในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศ มี 3
ขั้นตอน คือ ก'อนนําเที่ยว ระหว'างนําเที่ยว และสิ้นสุดการนําเที่ยว หากผู%นําเที่ยวสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทํ างานดัง กล'า วจะทํ าให%การทํา งานมีป ระสิท ธิภ าพและลดการเกิด ข%อผิด พลาดในการ
ปฏิบัติงาน…” (นัดชา วรรณงาม, 2560: สัมภาษณ7)
“ขั้นตอนการนําเที่ยวสําหรับผู%นําเที่ยวที่จะนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ก'อนปฏิบัติหน%าที่ ผู%นําเที่ยวจะต%องประชุมรับงานจากบริษัท เบิก
ค'าใช%จ'าย และเอกสารผ'านแดน เอกสารใบจองห%องพัก ร%านอาหาร รายชื่อนักท'องเที่ยว 2) ระหว'าง
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ปฏิบัติหน%าที่ ก'อนรับลูกค%าผู%นําเที่ยวจะต%องมีความพร%อมต%อนรับนักท'องเที่ยวเสมอ แต'งกายด%วยชุด
เครื่องแบบของบริษัทเพื่อให%เป;นระเบียบเรียบร%อย เมื่อรับนักท'องเที่ยวแล%วผู%นําเทีย่ วต%องกล'าวแนะนํา
ตัวพร%อมทั้งแนะนํามัคคุเทศก7ท%องถิ่นพร%อมทั้งอธิบายรายละเอียดการเดินทางให%นักท'องเที่ยวได%ทราบ
ด%วย และในขณะนําเที่ยวในเวีย ดนามหากมัค คุเทศก7ท%องถิ่นให%ข%อมูล ไม'ครบถ%วนผู%นําเที่ยวอธิบาย
เพิ่มเติม ผู%นํา เที่ย วต%องให%บ ริการเป; นอย'า งดีต ลอดการเดินทาง และตอบสนองความต%องการของ
นักท'องเที่ยวได%อีกทั้งยังต%องสามารถดูแลนักท'องเที่ย วให%ได%รับ ความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน
เนื่องจากนักท' องเที่ ยวมี ค วามต%องการที่แ ตกต'างกัน เพื่อให%นักท'อ งเที่ย วเกิ ดความไววางใจในการ
บริการของผู%นําเที่ยว และต%องอยู'ในขอบเขต ตามหลักจรรยาบรรณของผู%นําเที่ยว และ 3) สิ้นสุดการ
ปฏิบัติหน%าที่ เมื่อทําการส'งนักท'องเที่ยวทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภ าพ ผู%นําเที่ยวจะต%องทําการ
สรุปค'าใช%จ'ายส'งบริษัททันที…” (ศิริบูรณ7 โสมรักษ7, 2560: สัมภาษณ7)
แสดงให%ว'า ผู%นําเที่ยวส'วนใหญ'ที่ทําหน%าที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศ
เวียดนามมีการประชุมรับงานจากบริษัทเพื่อรับใบงาน และทําการศึกษาโปรแกรมนําเที่ยว พร%อมทั้ง
ติดตามเรียกเก็บพาสปอร7ตจากนักท'องเที่ยวล'วงหน%าเพื่อใช%สําหรับการจองตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อ – สกุล
ของนักท'องเที่ยวที่ถูกต%อง และตรงตามพาสปอร7ต เพราะการเดินทางไปต'างประเทศโดยเครื่องบิน
หากชื่ อผู%โ ดยสารในพาสปอร7ต กับ ชื่ อที่ทํ าการจองตั๋ วเครื่อ งบิน ไม'ต รงกั นจะทํา ให%นักท' องเที่ ยวไม'
สามารถเดินทางได%เนื่องจากสายการบินไม'อนุญาตให%ทําการเช็คอินโดยเด็ดขาดตามกฎของสายการ
บิน ดังนั้นผู%นําเที่ยวจําเป;นอย'างยิ่งที่จะต%องทําการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการเดินทางทุกชนิด
ให%ถูกต%องก'อนวันเดินทาง จัดเตรียมเอกสารผ'านแดน และจัดเตรีย มอุปกรณ7สําหรับการทํางานให%
พร%อมก'อนออกเดินทางทุกครั้งหากผู%นําเที่ยวสามารถปฏิบัติงานได%ตามขั้นตอนโดยไม'มีข%อผิดพลาดจะ
ส'งผลให%การทํางานในแต'ละครั้งนั้นมีคุณภาพ และมาตรฐานอย'างมืออาชีพ

ภาพที่ 4.1 เอกสารตรวจคนเข"าเมืองประเทศไทย ขาเข"าและขาออก (ตม.6)
ของบริษัท ยูบเี ค ทราเวล เซ็นเตอร2
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ภาพที่ 4.2 ใบนัดหมายการเดินทางของบริษทั ยูบีเค ทราเวล เซ็นเตอร2

ภาพที่ 4.3 คู$มอื การเดินทางสําหรับนักท$องเที่ยวของบริษัท ยูบีเค ทราเวล เซ็นเตอร2
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ภาพที่ 4.4 นักท$องเที่ยวเตรียมพร"อมผ$านพิธกี ารตรวจคนเข"าเมืองประเทศเวียดนาม
4.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติหน"าที่ผู"นําเที่ยว
ผู%นําเที่ยวเมื่อทําหน%าที่นําเที่ยวในราชอาณาจักรไทยเรียกว'า “มัคคุเทศก7” ซึ่งสามารถนํา
เที่ยว และบรรยายให%ข%อมูลสถานที่ท'องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร7ให%แ ก'นักท'องเที่ย ว
ชาวไทย และชาวต'างประเทศ ได%ทั่วราชอาณาจักร
แต'หากเป;นการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวต'างประเทศรวมถึงประเทศเวียดนาม
และเมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนามสถานะภาพการเป;นมัคคุเทศก7จะเปลี่ยนเป;น “ผู%นําเที่ยว” ทันที
เนื่องจากในแต'ล ะประเทศในแถบเอเชี ยรวมไปถึง ประเทศเวี ยดนามด%วยซึ่งตามกฎหมายด%านการ
ท'องเที่ยวระหว'างประเทศจะมีไกด7หรือมัคคุเทศก7ท%องถิ่นเป;นผู%นําเที่ยว และบรรยายให%ข%อมูลสถานที่
ท'องเที่ยวแก'นักท'องเที่ยว
ดั ง นั้ น ผู% นํ า เที่ ย วไทยจึ ง มี ห น% า ที่ ค อยดู แ ลอํ า นวยความสะดวก และให% บ ริ ก ารแก'
นักท'องเที่ยวตลอดการเดินทาง รวมถึงการบรรยายสรุปหรือแปลความหมายให%นักท'องเที่ยวเข%าใจอีก
ครั้ง เมื่อผู%นําเที่ยวต%องปฏิบัติงานผู%นําเที่ยวต%องแต'งกายด%วยชุดเครื่องแบบของบริษัทเพื่อความเป;น
ระเบียบ กล'าวคําทักทายและแนะนําตัวพร%อมทีมงาน แนะนําโปรแกรมการท'องเที่ย ว และให%ข%อมูล
เบื้องต%นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแก'นักท'องเที่ยว ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวในการเข%า-ออก
ประเทศ ในขณะที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นผู%นาํ เทีย่ ว
จะต%องดูแลและให%บริการนักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางเพื่อให%นักท'องเที่ย ว
ได%รับบริการที่ดีที่สุดและเท'าเทียมกันทุกคน อธิบายข%อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่นักท'องเที่ย วมีข%อสงสัย
หรือไกด7ท%องถิ่นให%ข%อมูล ยังไม'ครบ ผู%นําเที่ยวต%องให%บ ริการที่ดีมีคุณภาพแก'นักท'องเที่ยวเพื่อสร%าง
ความไว%วางใจแก'นักท'องเที่ยว ผู%นําเที่ยวควรมีการตรวจสอบรายชื่อที่พัก ร%านอาหาร รายการอาหาร
รายการนําเที่ยว และการบริการอื่น ๆ กับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นให%ตรงกัน และต%องตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของร%านอาหาร รายการอาหาร รวมถึ งที่พักก'อนที่จะนํานักท'องเที่ย วไปใช%บริการเพื่อให%
นักท'องเที่ยวได%รับบริการที่ดีมีคุณภาพ หากไม'ตรงกันหรือคุณภาพไม'ตรงตามที่ได%แจ%งนักท'องเที่ยวไป
แล%วผู%นําเที่ยวต%องทําการเปลี่ยนแปลงแก%ไขโดยทันที ผู%นําเที่ยวต%องมีความรู%ความสามารถด%านภาษา
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รวมถึงภาษาเวียดนามด%วยเนื่องจากมัคคุเทศก7ท%องถิ่นโดยส'วนใหญ'ของเวียดนามจะใช%ภาษาเวียดนาม
ในการนําเที่ยว ดังนั้นผู%นําเที่ยวจะต%องมีความรู% และสามารถแปลความหมายให%นักท'องเที่ยวเข%าใจได%
วันเดินทางกลับผู%นําเที่ยวจะต%องชําระค'าใช%จ'ายทั้งหมดพร%อมเรีย กเก็บบิลใบเสร็จรับเงิน
ให%เรียบร%อย ก'อนออกเดินทางทุกครั้งผู%นําเที่ยวต%องทําการตรวจสอบสัมภาระ และกระเป™าเดินทาง
ของนักท'องเที่ ยวทุกคนโดยให%นั กท' องเที่ย วทุกคนชี้แ ละยืนยั นสั มภาระ และกระเป™ าเดินทางของ
นักท'องเที่ยวด%วยตัวเองทุกครั้งเพื่อความถูกต%อง
ประการสําคัญผู%นําเที่ยวจะต%องแจ%งให%นักท'องเที่ย วตรวจสอบทรัพย7สินและของมีค'าทุก
ครั้งหากนักท'องเที่ยวลืมไว%ผู%นําเที่ยวต%องติดตามกับโรงแรมเพื่อนําทรัพย7สินและของมีค'ามาคืนให%กับ
นักท'องเที่ยวได%อย'างทันท'วงทีซึ่งจะทําให%นักท'องเที่ยวประทับใจและเชื่อถือไว%วางใจในการบริการใน
ทุก ขั้นตอนของผู%นํา เที่ ยว ผู%นําเที่ ย วจะต% องตรวจนั บ จํา นวนนักท' องเที่ ย วทุ กครั้ งให% ครบก' อนออก
เดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ ผู%นําเที่ยวจะลืมหรือละทิ้งนักท'องเที่ยวไว%แห'งใดแห'งหนึ่งมิได%โดยเด็ด ขาด
หากนักท'องเที่ยวยังมาไม'ครบเมื่อถึงเวลาที่ต%องออกเดินทางผู%นําเที่ยวต%องตามหานักท'องเทีย่ วในทันที
เพราะนักท'องเที่ยวอาจหลงทางได%เนื่องจากไม'คุ%นเคยกับ สถานที่จะทําให%นักท'องเที่ยวรู%สึกได%ว'าผู%นํา
เที่ยวให%ความสนใจและใส'ใจในการดูแลนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'าเทียมกันโดยไม'เลือกปฏิบัติ
สอดคล%อ งกั บ ข%อมู ล การสั มภาษณ7 ผู% นํา เที่ ย วในกลุ'มจั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของผู%นําเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ ยวเป; นตัว แทนบริ ษั ท ที่ จะต% องไปดู แ ลและบริ การนั กท'องเที่ ย วให% ได%รับ ความ
สะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน นําเที่ยวจะต%องดูแลนักท'องเที่ยวให%เกิดความไว%วางใจว'านักท'องเที่ย ว
จะมีค นดู แ ลตลอดการเดินทางเพราะนั กท' องเที่ย วเมื่ออยู'ต'างประเทศจะเกิ ดความกัง วล สําหรั บ
ขั้นตอนการทํางานของผู%นําเที่ยวมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ก'อนเดินทาง การทํางานของผู%นําเที่ยวที่จะนํา
นัก ท' องเที่ ย วเดินทางไปเวี ย ดนามในการเตรีย มตั วเดิ นทางเมื่ อต% อ งนํ าเที่ย วเวี ย ดนาม รับ ใบงาน
จัดเตรียมอุปกรณ7 เบิกค'าใช%จ'าย 2) วันเดินทางหรือขณะปฏิบัติหน%าที่ ผู%นําเที่ยวจะต%องคอยให%บริการ
นักท'องเที่ยว และแก%ป…ญหาตลอดการเดินทางให%นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายมากที่สุด และ
3) สิ้นสุดการทําหน%าที่ผู%นําเที่ยว ก'อนส'งนักท'องเที่ย วกลับผู%นําเที่ยวต%องกล'าวคําขอบคุณ และเชิญ
ชวนให%นักท'องเที่ยวกลับมาใช%บริการอีกครั้ง…” (รภัสสรณ7 รังษีกาญจน7ส'อง, 2560: สัมภาษณ7)
“ขั้นตอนการทํางานของผู%นําเที่ย วมี 3 ขั้นตอน คือ ก'อนนําเที่ยว ระหว'างนําเที่ยว และ
สิ้นสุดการนําเที่ยว ผู%นําเที่ยวที่นํานักท'องเที่ย วเดินทางไปเวียดนามจะต%องมีค วามรู% และพร%อมที่จะ
ดูแลให%บริการนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง แต'จะต%องอยู'ในขอบเขตและ
จรรยาบรรณของผู% นําเที่ ย ว เพราะผู% นําเที่ย วเป; นตั วแทนของบริษั ท หากผู%นํ าเที่ ย วให% บ ริ การที่ ดี
นักท'องเที่ยวอาจกลับมาใช%บริการอีกได%ในอนาคต…” (วิภาภรณ7 จุดจองศีล, 2560: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวที่นํานักท'องเที่ย วเดินทางไปเวียดนามจะต%องแต'งายด%วยชุด เครื่องแบบของ
บริษัทที่ถูกต%อง จัดเตรียมเอกสารผ'านแดน คู'มือรายการนําเที่ยวสําหรับแจกให%นักท'องเที่ย ว ในขณะ
นํ า เที่ ย วจะต% องคอยดู แ ลอํ า นวยความสะดวกแก' นัก ท' องเที่ ย ว ซึ่ ง การทํา งานของผู% นํา เที่ ย วที่ นํ า
นักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศจะแตกต'างกับการนําเที่ยวในประเทศ ดังนั้นผู%นําเที่ย วจะต%องมี
ความพร%อมและมีความรู% มีทักษะในการให%บริการที่ดีเพื่อสร%างความประทับใจให%แก'ลูกค%าให%เกิดความ
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ไว%วางใจตลอดการเดินทางมากที่สุด ผู%นําเที่ยวจะต%องตรวจสอบจํานวนนักท'องเที่ยวทุกครั้งก'อนออก
เดินทางเพื่อป•องกันการลืมหรือละทิ้งนักท'องเที่ยว ที่สําคัญก'อนเดินทางออกจากที่พักจะต%องแจ%งให%
นักท'องเที่ยวตรวจสอบทรัพย7สินมีค'าเสมอ หากนักท'องเที่ยวลืมจะได%ทําการติดตามให%ได%ทันท'วงที…”
(โชติกา เมืองพิล, 2560: สัมภาษณ7)
4.1.3 ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติหน"าที่ผู"นําเที่ยว
การเดินทางถึง ประเทศไทย เมื่อผู%นําเที่ยวนํานักท'องเที่ย วเดินทางถึงประเทศไทยแล%ว
สถานะภาพการนํา เที่ย วก็ จะกลับ มาเป;น มัคคุเ ทศก7เ ป;นปกติ ซึ่ง สามารถบรรยายและให% ข%อมู ลแก'
นักท'องเที่ย วได%ตลอดการเดินทาง หน%าที่ข องผู%นําเที่ยวเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล%วจะต%องสรุ ป
รายละเอียดการเดินทางทั้งหมดให%นักท'องเที่ยวทราบอีกครั้งเนื่องจากบางครั้งไกด7ท%องถิ่นอาจจะให%
ข%อมูลยังไม'ครบถ%วนหรือไม'ตรงกับที่นักท'องเที่ยวได%รับทราบข%อมูลมา ดังนั้นผู%นําเที่ย วจะต%องสรุป
ข%อมูลอีกครั้งเพื่อให%เกิดความเข%าใจไปในทางเดียวกัน สอบถามถึงการบริการหรือหากมีแบบสอบถาม
หรือแบบประเมินความพึงพอใจควรแจกให%นักท'องเที่ยวประเมินด%วยเพื่อจะได%ทราบว'านักท'องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการบริการเป;นอย'างไร รวมถึงสอบถามป…ญหาหรืออุปสรรค7ระหว'างการท'องเทีย่ วของ
นักท'องเที่ยวด%วย จะทําให%นักท'องเที่ยวเห็นว'าผู%นําเที่ย วให%ความสนใจนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'า
เทียมกัน กล'าวคําขอบคุณและเชิญชวนนักท'องเที่ยวให%กลับมาใช%บริการอีกครั้งในอนาคต พร%อมทั้งส'ง
นักท'องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ จัดทําสรุปป…ญหาและอุป สรรค7ตลอดการเดินทางส'งให%บ ริษัท พร%อม
ส'งคืนอุปกรณ7ในการทํางาน และจัด ทํารายงานสรุ ปค'าใช%จ'า ยพร%อมใบเสร็จรับเงินค'าใช%จ'ายต'าง ๆ
ส'งคืนให%กับบริษัทในทันที
“การเตรียมตัวของผู%นําเที่ยวเมื่อต%องนําเที่ยวเวียดนาม มีกระบวนการทํางานดังนี้ 1)
ก'อนออกเดินทาง ผู%นําเที่ยวจะต%องเข%าประชุมรับงานกับบริษัท คือ โปรแกรมการเดินทาง รายชื่อของ
นักท'องเที่ยว เบิกเงินค'าใช%จ'าย และจัดเตรีย มอุป กรณ7ในการเดินทาง 2) ออกเดินทาง ในขณะออก
เดินทางหรือกําลังปฏิบัติหน%าที่ ผู%นําเที่ยวจะต%องดูแลและให%บริการแก'นักท'องเที่ยวทุกคนให%ได%รับ
ความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกันทุกคน 3) ส'งกลับหรือสิ้นสุดการเป;นผู%นําเที่ยว กล'าวขอบคุณ
นักท'องเที่ยว และส'งนักท'องเที่ยวกลับ โดยสวัส ดิภาพ นําส'งอุป กรณ7 บิลค'าใช%จ'ายทั้งหมด คืนให%กับ
บริษัท…” (จรรยมณฑน7 พิมพ7ดี, 2560: สัมภาษณ7)
“การนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปเวียดนาม มีขั้นตอนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอน
ก'อนปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว จะต%องศึกษารายละเอีย ดของนักท'องเที่ยวที่จะเดินทาง และจัดเตรีย ม
เอกสารสําหรับนักท'องเที่ยวให%ครบถ%วนพร%อมทั้งเบิกค'าใช%จ'ายสําหรับการเดินทางทั้งหมด 2) ขั้นตอน
ระหว'างปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว ผู%นําเที่ย วจะต%องคอยให%บริการนักท'องเที่ยวตลอดการเดินทางโดย
ไม'ให%มีข%อผิดพลาด 3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยว กล'าวคําขอบคุณ และเชิญชวนให%
นักท'องเที่ยวกลับมาใช%บริการอีกครั้ง จัดทําสรุปป…ญหาและอุปสรรค7ตลอดการเดินทาง สรุปค'าใช%จ'าย
ทั้งหมดพร%อมเอกสารที่เกี่ยวข%องคืนให%กับบริษัท …” (นิธิพัฒน7 บุญสุข, 2560: สัมภาษณ7)
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“กระบวนการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยว มี 3 ขั้นตอน คือ ก'อนนําเที่ยว ระหว'างนําเที่ยว และ
สิ้นสุดการนําเที่ยว ผู%นําเที่ยวจะต%องทําการศึกษากลุ'มนักท'องเที่ยวและวัตถุประสงค7ของการเดินทาง
เพราะนักท'องเที่ยวแต'ละกลุ'มไม'เหมือนกัน ผู%นําเที่ยวจะต%องศึกษาเพื่อจะได%เตรียมความพร%อมด%าน
บริการนักท'องเที่ยวให%ครอบคลุมไม'ให%เกิดข%อผิดพลาด…” (มานพ ภูมิลักษณ7, 2560: สัมภาษณ7)
ดั ง ที่ ก ล' า วมาข%า งต% นทํ า ให% ท ราบว' า กระบวนการทํ า งานของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวีย ดนามนั้นมี
ขั้นตอนการทํางาน 3 ขั้นตอนหลัก ซึ่งสอดคล%องกับ พิมพรรณ สุจารินพงค7 (2549) ที่ได%กล'าวว'าการ
ทําหน%าที่ต%อนรับนักท'องเที่ยวของมัคคุเทศก7เปรีย บเสมือนการให%บริการแก'ลูกค%าที่มุ'งหวังจะทําให%
นัก ท' องเที่ ย วกลับ มาใช% บ ริก ารหรื อกลั บ มาท' องเที่ ย วซ้ํ า อี ก โดยจะมี ก ารแบ' ง การปฏิ บั ติ ง านของ
มัคคุเทศก7 ออกเป;น 3 ขั้นตอนดังต'อไปนี้
(1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก'อนปฏิบัติงาน
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว'างนําเที่ยว
(3) ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
กระบวนการทํางานของ
ผู"นําเที่ยว มี 3 ขั้นตอน

ก$อนปฏิบัตหิ น"าที่ผู"นําเที่ยว
- ประชุมรับงาน
- ติดตามจัดเก็บพาสปอร7ต
จากนักท'องเทีย่ ว
- จัดเตรียมเอกสารผ'านแดน
- จัดเตรียมคู'มือและเอกสาร
รายการนําเทีย่ ว
- จัดเตรียมอุปกรณ7ในการ
ทํางาน
- เบิกค'าใช%จ'ายสําหรับการ
เดินทาง

การปฏิบัตหิ น"าทีผ่ ู"นําเทีย่ ว
- ดูแลอํานวยความสะดวก
- แต'งชุดเครื่องแบบบริษัท
- ช'วยเหลือนักท'องเทีย่ วใน
การเข%า-ออก ประเทศ
- อธิบาย บรรยาย ข%อมูล
เพิ่มเติม
- จัดเตรียมทีพ่ ัก ร%านอาหาร
ให%นักท'องเทีย่ ว
- แก%ไขป…ญหาเฉพาะหน%า
- ให%ความช'วยเหลือแก'
นักท'องเทีย่ วทุกคนอย'างเท'า
เทียมกัน

สิ้นสุดการปฏิบัตหิ น"าที่
ผู"นําเที่ยว
- สรุป รายละเอียดการ
เดินทางให%นักท'องเที่ยว
ทราบอีกครั้ง
- แจกแบบประเมินความพึง
พอใจของนักท'องเทีย่ ว
- กล'าวคําขอบคุณ นนท.
- ส'งนักท'องเทีย่ วกลับ
- จัดทําสรุปรายงานส'งให%
บริษัท
- ส'งคืนอุปกรณ7การทํางาน
พร%อมบิลใบเสร็จค'าใช%จ'าย
ทั้งหมด

ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนกระบวนการทํางานของผู"นําเทีย่ ว
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4.2 วัตถุประสงค2ที่ 2 ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นํา
เที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข"อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม
ผู%วิจัยนําข%อมูลทั่วไปของนักท'องเที่ยวที่เดินทางไปท'องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามโดย
การนําของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%วยค'าความถี่ และค'าร%อยละ
ตารางที่ 4.1 ข"อมูลทั่วไปของนักท$องเที่ยวที่เดินทางไปท$องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข"อมูล

จํานวน (คน)

ร"อยละ (%)

รวม

186
214
400

46.50
53.50
100

รวม

6
81
122
118
53
20
400

1.50
20.20
30.50
29.50
13.20
5.00
100

รวม

139
219
42
400

34.80
54.80
10.50
100

รวม

42
310
48
400

10.50
77.50
12.00
100

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 น%อยกว'าหรือเท'ากับ 20 ปK
2.2 อายุ 21-30 ปK
2.3 อายุ 31-40 ปK
2.4 อายุ 41-50 ปK
2.5 อายุ 51-60 ปK
2.6 มากกว'า 60 ปKขึ้นไป
3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม%าย/หย'าร%าง
4. ระดับการศึกษา
4.1 ต่ํากว'าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว'าปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.1 ข"อมูลทั่วไปของนักท$องเที่ยวที่เดินทางไปท$องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ต$อ)
ข"อมูล

จํานวน (คน)

ร"อยละ (%)

รวม

21
125
111
135
8
400

5.20
31.20
27.80
33.80
2.00
100

รวม

13
107
119
161
400

3.20
26.80
29.80
40.20
100

รวม

42
48
49
211
50
400

10.50
12.00
12.20
52.80
12.50
100

5. อาชีพ
5.1 นักเรียน/นักศึกษา
5.2 ข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 ประกอบธุรกิจส'วนตัว
5.4 พนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน
5.5 อื่น ๆ
6. รายได%
6.1 น%อยกว'าหรือเท'ากับ 10,000 บาท
6.2 10,001-20,000 บาท
6.3 20,001-30,000 บาท
6.4 มากกว'า 30,000 บาทขึ้นไป
7. ภูมิลําเนา
7.1 ยโสธร
7.2 ศรีสะเกษ
7.3 อํานาจเจริญ
7.4 อุบลราชธานี
7.5 อื่น ๆ

จากตารางที่ 4.1 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ส'วนใหญ'เป;นเพศหญิง คิด เป;นร%อยละ 53.50
รองลงมาเป;นเพศชาย คิดเป;นร%อยละ 46.50
อายุ พบว'า ตัวแทนผู%ให% ข% อมู ลส' วนใหญ' อายุระหว' าง 31-40 ปK คิ ดเป;นร%อ ยละ 30.50
รองลงมา มีอายุระหว'าง 41–50 ปK คิดเป;นร%อยละ 29.50 อายุระหว'าง 21–30 ปK คิดเป;นร%อยละ
20.20 อายุระหว'าง 51–60 ปK คิด เป;นร%อยละ 13.20 อายุมากกว'า 60 ปK ขึ้นไป คิด เป;นร%อยละ 5.0
และอายุน%อยกว'าหรือเท'ากับ 20 ปK คิดเป;นร%อยละ 1.50 ตามลําดับ
สถานภาพ พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ส'วนใหญ'มีส ถานภาพสมรส คิด เป;นร%อยละ 54.80
รองลงมา มีส ถานภาพโสด คิดเป;นร%อยละ 34.80 และมีสถานภาพหม%าย/หย'าร%าง คิดเป;นร%อยละ
10.50 ตามลําดับ
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ระดับการศึกษา พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ส'วนใหญ'มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีมาก
ที่สุดคิดเป;นร%อยละ 77.50 รองลงมา สูงกว'าปริญญาตรี คิดเป;นร%อยละ 12.50 และต่ํากว'าปริญญาตรี
คิดเป;นร%อยละ 10.50 ตามลําดับ
อาชีพ พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ป ระกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ%างบริษัท เอกชน
คิด เป;นร%อยละ 33.80 รองลงมา ข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป;นร%อยละ 31.20 ประกอบ
ธุรกิจส'วนตัว คิดเป;นร%อยละ 27.80 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป;นร%อยละ 5.20 และอาชีพอื่น ๆ คิด เป;น
ร%อยละ 2.00 ตามลําดับ
รายได% พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'มีรายได%มากกว'า 30,000 บาท ขึ้นไป คิด เป;น
ร%อยละ 40.20 รองลงมา มีรายได%ระหว'าง 20,001–30,000 บาท คิดเป;นร%อยละ 29.80 มีรายได%
ระหว'าง 10,001–20,000 บาท คิดเป;นร%อยละ 26.80 และมีรายได%น%อยกว'าหรือเท'ากับ 10,000 บาท
คิดเป;นร%อยละ 3.20 ตามลําดับ
ภูมิลําเนา พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'มีภูมิลําเนาอยู'จังหวัด อุบลราชธานีมากที่สุด
คิดเป;นร%อยละ 52.80 รองลงมา จังหวัดอื่น ๆ คิดเป;นร%อยละ 12.50 จังหวัดอํานาจเจริญ คิดเป;นร%อย
ละ 12.20 จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป;นร%อยละ 12.00 จังหวัดยโสธร คิดเป;นร%อยละ 10.50 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข"อมูลจากแบบสอบถามคุณภาพการบริการนําเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ตารางที่ 4.2 คุณภาพการบริการนําในเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 จําแนกโดยรวม
คุณภาพการบริการ
ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ
ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได%
ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า
ด%านการประกันคุณภาพ
ด%านความเข%าอกเข%าใจ
โดยรวม



2.98
3.22
3.14
3.24
3.13
3.14

SD
0.48
0.36
0.42
0.40
0.39
0.41

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนํา
เที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง
2 อยู'ในระดับมาก (=3.14) เมื่อพิจารณารายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากทุกด%าน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหาน%อย คือ ด%านการประกันคุณภาพ (=3.24) รองลงมา คือ ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได%
(=3.22) ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า (=3.14) ด%านความเข%าอกเข%าใจ (=3.13) และด%านความ
เป;นรูปธรรมของบริการ (=2.98) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการ
คุณภาพการบริการ
ผู%นําเที่ยวแต'งกายสุภาพเรียบร%อย ตามกาลเทศะ
ผู%นําเที่ยวมีบุคลิกภาพที่ดี หน%าตาสดชื่น ยิ้มแย%ม
ผู%นําเที่ยวมีเอกสาร รายการนําเที่ย ว และข%อมูล ทั่วไป
สําหรับนักท'องเที่ยว
ผู%นําเที่ยวมีธงสัญลักษณ7แสดงให%นักท'องเที่ยวมองเห็นได%
อย'างชัดเจนขณะนําเที่ยว
ผู%นําเที่ยวมีอุปกรณ7เครื่องขยายเสียงช'วยในการบรรยาย
ให%ข%อมูลนักท'องเที่ยว
โดยรวม

3.44
3.33
3.00

SD
0.53
0.52
0.77

การแปลผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

2.48

0.78

น%อย

2.24

0.76

น%อย

2.90

0.67

มาก



จากตารางที่ 4.3 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) อยู'ในระดับมาก (=2.90) เมื่อพิจารณาเป;นรายข%อ
พบว'า คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อยู'ในระดับมากที่สุด 2 ข%อ เรียงตามลําดับ คือ ผู%นําเที่ย วแต'งกาย
สุภาพเรียบร%อย ตามกาลเทศะ (=3.44) รองลงมา คือ ผู%นําเที่ยวมีบุคลิกภาพที่ดี หน%าตาสดชื่น ยิ้ม
แย%ม (=3.33) ตามลําดับ อยู'ในระดับมาก คือ ผู%นําเที่ยวมีเอกสาร รายการนําเที่ยว และข%อมูลทั่วไป
สําหรับ นักท'องเที่ย ว (=3.00) และอยู' ในระดั บน%อย 2 ข% อ คือ ผู%นําเที่ยวมี ธงสัญลั กษณ7แ สดงให%
นักท'องเที่ยวมองเห็นได%อย'างชัดเจนขณะนําเที่ยว (=2.48) และผู%นําเที่ยวมีอุปกรณ7เครื่องขยายเสียง
ช'วยในการบรรยายให%ข%อมูลนักท'องเที่ยว (=2.24) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบความแตกต$างรายคู$ข องคุ ณภาพการบริก ารนํ าเที่ ยวสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล$าง 2 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการ ของนักท$องเที่ยวที่มีอาชีพ
แตกต$างกัน

อาชีพ


นักเรียน/
นักศึกษา
ข%าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบ
ธุรกิจส'วนตัว
พนักงาน/
ลูกจ%าง
บริษัทเอกชน
อื่น ๆ

3.05

นักเรียน/
นักศึกษา

ข"าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

ประกอบ
ธุรกิจ
ส$วนตัว

พนักงาน/
ลูกจ"าง
บริษัทเอกชน

อื่น ๆ

3.05
-

3.06
-.00846

2.99
.06255

2.87
.1899

3.27
-.21786

-

.07101

.19745*

-.20940

-

.12645

-.20841

-

-.40685

3.06
2.99
2.87
3.27

-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.4 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ที่มีอาชีพข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมี
การประเมิ น คุณภาพการบริการนํ าเที่ ย วในสาธารณรัฐสั งคมนิย มเวี ย ดนามของผู% นําเที่ ยวในกลุ' ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ โดยตัวแทนผู%ให%ข%อมูล
ที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน มากกว' าตัวแทนผู%ให%ข%อ มูลที่มีอาชีพข%าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบความแตกต$างรายคู$ของคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล$าง 2 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการ ของนักท$องเที่ยวที่มีรายได"
แตกต$างกัน

รายได"

น"อยกว$าหรือ
เท$ากับ
10,000 บาท

2.92
2.92
-

น%อยกว'าหรือ
เท'ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000
2.90
บาท
20,001-30,000
2.92
บาท
มากกว'า 30,000
3.08
บาทขึ้นไป

มากกว$า
10,00120,00130,000 บาท
20,000 บาท 30,000 บาท
ขึ้นไป
2.90
2.92
3.08
.01653
.00207
-.16140
-

.01447

-.17793*

-

.-16346*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.5 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีรายได%มากกว'า 30,000 บาทขึ้นไป มีการ
ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ โดยตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ที่ มี
รายได% 10,0001–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท มี การประเมิ นคุณภาพการบริก าร
มากกว'า ผู%ที่มีรายได%มากกว'า 30,000 บาท ขึ้นไป แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบความแตกต$างรายคู$ของคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล$าง 2 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการของนักท$องเที่ยวที่มีภูมิลําเนา
แตกต$างกัน
ภูมิลําเนา
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อื่น ๆ

อุบลราชธานี

2.95
2.95
2.95
2.80
2.97
3.27

อํานาจเจริญ
2.95
-.00279
-

ยโสธร
2.80
.15164
.15422
-

ศรีสะเกษ
2.97
-.02277
-.01998
.-17440
-

อื่น ๆ
3.27
-.31560*
-.31282*
-.46724
-.29283*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีภูมิลําเนาอยู'จังหวัดอื่น ๆ มีการประเมิน
คุณภาพการบริ ก ารนํ าเที่ ย วในสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํา เที่ย วในกลุ' มจัง หวั ด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนล' า ง 2 ด%า นความเป; นรู ป ธรรมของบริ การ โดยตั ว แทนผู% ให% ข% อ มูล ที่ มี
ภูมิลําเนาอยู'จังหวัดอื่น ๆ มีการประเมินคุณภาพการบริการ มากกว'าตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่ภูมิลําเนาอยู'
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัด ยโสธร และจัง หวัด ศรีสะเกษ แตกต'างกันอย'างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.7 คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ด"านความเชื่อถือไว"วางใจได"
คุณภาพการบริการ
ผู%นําเที่ยวให%บริการได%ตรงตามที่ระบุไว%ในรายการ
นําเที่ยว
ผู%นําเที่ยวให%บริการนักท'องเที่ยวตลอดการเดินทาง
โดยไม'มีความผิดพลาด
ผู%นําเทีย่ วสามารถนํานักท'องเทีย่ วเดินทางไปยังสถานที่
ท'องเทีย่ วได%อย'างถูกต%อง
ผู%นําเทีย่ วให%บริการนักท'องเทีย่ วทุกครั้งด%วยการบริการที่
ดีอย'างสม่ําเสมอ
ผู%นําเทีย่ วสามารถจัดหาหรือปรับเปลีย่ นการบริการ
ทดแทนให%นักท'องเทีย่ วได%อย'างเหมาะสม
โดยรวม

3.49

SD
0.59

การแปลผล
มากที่สดุ

3.16

0.47

มาก

3.32

0.56

มากที่สดุ

3.17

0.50

มาก

2.94

0.54

มาก

3.22

0.54

มาก



จากตารางที่ 4.7 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
ด%านความเชื่อถือและไว%วางใจได% (Responsiveness) อยู'ในระดับมาก (=3.22) เมื่อพิจารณาเป;น
รายข%อ พบว'า คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อยู'ในระดับมากที่สุด 2 ข%อ คือ ผู%นําเที่ยวให%บริการได%ตรง
ตามที่ระบุไว%ในรายการนําเที่ยว (=3.49) รองลงมา คือ ผู%นําเที่ยวสามารถนํานักท'องเที่ยวเดินทางไป
ยัง สถานที่ท' องเที่ ย วได%อย' างถูกต%อง (=3.32) และอยู'ในระดั บมา 3 ข%อ คื อ ผู%นําเที่ย วให%บ ริการ
นักท'องเที่ย วทุกครั้งด%วยการบริการที่ดีอย'างสม่ําเสมอ (=3.17) ผู%นําเที่ยวให%บริการนักท'องเที่ยว
ตลอดการเดินทางโดยไม'มีความผิดพลาด (=3.16) และผู%นําเที่ยวสามารถจัดหาหรือปรับเปลี่ยนการ
บริการทดแทนให%นักท'องเที่ยวได%อย'างเหมาะสม (=2.94) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ด"านการตอบสนองต$อลูกค"า
คุณภาพการบริการ
ผู%นําเทีย่ วความพร%อมในการให%บริการนักท'องเทีย่ ว
ตลอดการเดินทาง
ผู%นําเทีย่ วช'วยเหลือนักท'องเทีย่ วทุกครั้งโดยไม'รอ
ให%นักท'องเทีย่ วร%องขอ
ผู%นําเทีย่ วให%บริการนักท'องเทีย่ วทุกคนอย'างรวดเร็ว
ทั่วถึง
ผู%นําเทีย่ วให%บริการนักท'องเทีย่ วทุกคนด%วยความเต็มใจ
นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายจากการให%บริการ
ของผู%นําเทีย่ วทุกครั้ง
โดยรวม

3.35

SD
0.55

การแปลผล
มากที่สดุ

2.98

0.62

มาก

2.98

0.61

มาก

3.28
3.13

0.52
0.47

มากที่สดุ
มาก

3.14

0.55

มาก



จากตารางที่ 4.8 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%าน
การตอบสนองต'อลูกค%า (Responsiveness) อยู'ในระดับ มาก (=3.14) เมื่อพิจารณาเป;นรายข% อ
พบว'า คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล'า ง 2 อยู'ในระดับ มากที่ สุด 2 ข% อ คือ ผู% นํา เที่ ยวมีค วามพร%อมในการ
ให%บริการนักท'องเที่ยวตลอดการเดินทาง (=3.35) รองลงมา คือ ผู%นําเที่ยวให%บริการนักท'องเที่ยวทุก
คนด%วยความเต็มใจ (=3.28) และอยู'ในระดับมาก 3 ข%อ คือ นักท'องเที่ย วได%รับความสะดวกสบาย
จากการให%บริการของผู%นําเที่ยวทุกครั้ง (=3.13) ผู%นําเที่ยวช'วยเหลือนักท'องเที่ยวทุกครั้งโดยไม'รอให%
นัก ท' องเที่ย วร%อ งขอ และผู% นําเที่ ยวให% บ ริก ารนั ก ท' องเที่ ย วทุ กคนอย'า งรวดเร็ ว ทั่ วถึ ง (=2.98)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต$างรายคู$ของคุณภาพการบริการนําในเที่ยวสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล$าง 2 ด"านการตอบสนองต$อลูกค"า ของนักท$องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
แตกต$างกัน
ระดับการศึกษา
ต่ํากว'าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว'าปริญญาตรี



2.97
3.16
3.16

ต่ํากว$าปริญญาตรี
2.97
-

ปริญญาตรี
3.16
-.18704*
-

สูงกว$าปริญญาตรี
3.16
-.18631
.00073
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.9 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการประเมิน
คุณภาพการบริ ก ารนํ าเที่ ย วในสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํา เที่ย วในกลุ' มจัง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า โดยตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีระดับต่ํากว'า
ปริญญาตรี มีการประเมินคุณภาพการบริการ มากกว'าตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ที่มีระดับการศึกษาสูงกว'า
ปริญญาตรี แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.10 คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุม$
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ด"านการประกันคุณภาพ
คุณภาพการบริการ
ผู%นําเทีย่ วมีความรูด% %านภาษาสามารถสื่อสารและแปล
ความหมายให%นักท'องเทีย่ วเข%าใจได%
ผู%นําเทีย่ วมีทักษะในการให%ข%อมูลของสถานที่ท'องเทีย่ ว
แก'นักท'องเทีย่ วทีด่ ี
ผู%นําเทีย่ วบรรยายให%ความรู%เกีย่ วกับประวัติศาสตร7
ประเพณี และ ภูมิศาสตร7 แก'นักท'องเทีย่ ว
ผู%นําเทีย่ วสามารถช'วยเหลือนักท'องเทีย่ ว เข%า-ออก
ประเทศได%
ผู%นําเทีย่ วนํานักท'องเทีย่ วไปตามรายการที่ระบุไว%ใน
โปรแกรมรบถ%วน
โดยรวม

3.16

SD
0.55

การแปลผล
มาก

3.08

0.56

มาก

3.04

0.59

มาก

3.35

0.60

มากที่สดุ

3.56

0.50

มากที่สดุ

3.24

0.56

มาก



จากตารางที่ 4.10 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนํา
เที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ด%านการประกันคุณภาพ (Assurance) อยู'ในระดับมาก (=3.24) เมื่อพิจารณาเป;นรายข%อ พบว'า
คุณภาพการบริ ก ารนํ าเที่ ย วในสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํา เที่ย วในกลุ' มจัง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 อยู'ในระดับมากที่สุด 2 ข%อ คือ ผู%นําเที่ย วนํานักท'องเที่ยวไปตาม
รายการที่ ระบุ ไ ว% ใ นโปรแกรมครบถ% ว น (=3.56) รองลงมา คื อ ผู% นํ า เที่ ย วสามารถช' ว ยเหลื อ
นักท'องเที่ยว เข%า-ออก ประเทศได% (=3.35) และอยู'ในระดับมาก 3 ข%อ คือ ผู%นําเที่ยวมีค วามรู%ด%าน
ภาษาสามารถสื่อสาร และแปลความหมายให%นักท'องเที่ยวเข%าใจได% (=3.16) ผู%นําเที่ย วมีทักษะใน
การให%ข% อมูลของสถานที่ ท'องเที่ย วแก'นัก ท'องเที่ย วที่ดี (=3.08) และผู%นําเที่ย วบรรยายให%ความรู%
เกี่ยวกับประวัติศาสตร7 ประเพณี และ ภูมิศาสตร7 แก'นักท'องเที่ยว (=3.04) ตามลําดับ

97
ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต$างรายคู$ของคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล$าง 2 ด"านการประกันคุณภาพของนักท$องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
แตกต$างกัน
ระดับการศึกษา
ต่ํากว'าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว'าปริญญาตรี



3.10
3.26
3.17

ต่ํากว$าปริญญาตรี
3.10
-

ปริญญาตรี
3.26
-.16968*
-

สูงกว$าปริญญาตรี
3.17
-.07500
.09468
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.11 พบว' า ตั วแทนผู% ให%ข% อมูล ที่มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มีการ
ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ด%านการประกันคุณภาพ โดยตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีระดับ ต่ํากว'า
ปริญญาตรี มีการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ น%อยกว'าตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

98
ตารางที่ 4.12 คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุม$
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ด"านความเข"าอกเข"าใจ
คุณภาพการบริการ
ผู%นําเทีย่ วดูแลนักท'องเทีย่ วให%ได%รับความสะดวกสบาย
อย'างเท'าเทียมกัน
ผู%นําเทีย่ วมีความสามารถในการให%บริการนักท'องเทีย่ วที่
มีความต%องการแตกต'างกัน
ผู%นําเทีย่ วมีความเอาใจใส'ต'อการบริการแก'นกั ท'องเทีย่ ว
ทุกคน
ผู%นําเทีย่ วสอบถามนักท'องเทีย่ วเสมอระหว'างนําเที่ยว
เพื่อให%การช'วยเหลือและให%บริการ
ผู%นําเทีย่ วตระหนักถึงผลประโยชน7สูงสุดของ
นักท'องเที่ยวเป;นสําคัญ
โดยรวม

2.94

SD
0.59

การแปลผล
มาก

3.10

0.49

มาก

3.03

0.56

มาก

3.08

0.55

มาก

3.56

0.50

มากที่สดุ

3.12

0.54

มาก



จากตารางที่ 4.12 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนํา
เที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ด%า นความเข% าอกเข% า ใจ (Empathy) อยู' ในระดับ มาก (=3.12) เมื่ อ พิจารณาเป; นรายข%อ พบว'า
คุณภาพการบริ ก ารนํ าเที่ ย วในสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํา เที่ย วในกลุ' มจัง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อยู'ในระดับมากที่สุด คือ ผู%นําเที่ยวตระหนักถึงผลประโยชน7สูงสุด
ของนักท'องเที่ยวเป;นสําคัญ (=3.46) และอยู'ในระดับมาก 4 ข%อ คือ ผู%นําเที่ยวมีความสามารถในการ
ให% บ ริ การนั กท' อ งเที่ย วที่ มีค วามต% องการแตกต' างกัน (=3.10) รองลงมาคือ ผู% นํา เที่ ย วสอบถาม
นักท'องเที่ยวเสมอระหว'างนําเที่ยวเพื่อให%การช'วยเหลือและให%บริการ (=3.07) ผู%นําเที่ยวมีความเอา
ใจใส'ต'อการบริการแก'นักท'องเที่ย วทุกคน (=3.03) และผู%นําเที่ยวดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รับความ
สะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน (=2.94) ตามลําดับ

99
ส$ว นที่ 3 การเปรี ย บเทียบความแตกต$ างของนั กท$ องเที่ยวต$ อคุ ณภาพบริก ารนําเที่ ยวที่ มี
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได" และภูมิลําเนาที่แตกต$างกัน
ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ที่มีระดับการศึกษา
แตกต$างกัน
ต่ํากว$า
ปริญญาตรี

SD

ด"าน
ความเป;น
รูปธรรมของ
บริการ
ความเชื่อถือ
ไว%วางใจได%
การตอบสนอง
ต'อลูกค%า
การประกัน
คุณภาพ
ความเข%าอก
เข%าใจ
โดยรวม

สูงกว$า
ปริญญาตรี

SD

ปริญญาตรี


SD

F

P

2

2.93

0.46

2

2.98

0.48

2

3.03

0.46

0.496

0.609

2

3.12

0.34

2

3.24

0.37

2

3.16

0.31

2.720

0.067

2

2.97

0.34

2

3.6

0.42

2

3.16

0.42

3.794

0.023*

2

3.10

0.39

1

3.26

0.39

2

3.17

0.41

4.064

0.018*

2

3.02

0.45

2

3.14

0.39

2

3.13

0.36

1.508

0.223

2

3.03

0.29

2

3.16

0.31

2

3.13

0.29

3.186

0.042*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1ระดับมากที่สุด (=3.26–4.00) 2ระดับมาก (=2.51–3.25)
จากตารางที่ 4.13 พบว' า ตั วแทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ที่ มี ระดั บ การศึ กษาต่ํ า กว' า
ปริญญาตรี สูงกว'าปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย วของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก และรายด%าน พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ส'วน
ใหญ'ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว'าปริญญาตรี สูงกว'าปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของ
ผู%นําเที่ยว ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ด%านความเข%าอกเข%าใจ ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ด%านความ
เป;นรูปธรรมของบริการอยู'ในระดับมาก ด%านการประกันคุณภาพ พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่
มีระดับการศึกษาต่ํากว'าปริญญาตรี สูงกว'าปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย วของผู%นํา
เที่ยว ด%านการประกันคุณภาพ อยู'ในระดับมาก และตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ย ว ด%านการประกันคุณภาพ อยู'ในระดับ
มากที่สุด การประเมินคุณภาพการบริการําเที่ยวของผู%นําเที่ยวแตกต'างกัน จํานวน 2 ด%าน แตกต'างกัน
อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

100
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ของนักท$องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาแตกต$างกัน
แหล$งของ
ด"าน
ความ
แปรปรวน
ความเป;นรูปธรรม ระหว'างกลุ'ม
ของบริการ
ภายในกลุม'
รวม
ความเชื่อถือ
ระหว'างกลุ'ม
ไว%วางใจได%
ภายในกลุม'
รวม
การตอบสนองต'อ ระหว'างกลุ'ม
ลูกค%า
ภายในกลุม'
รวม
การประกัน
ระหว'างกลุ'ม
คุณภาพ
ภายในกลุม'
รวม
ความเข%าอกเข%าใจ ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
โดยรวม
ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม

SS

df

MS

F

PValue

0.226
90.219
90.444
0.711
51.908
52.619
1.134
68.729
70.04
1.299
63.445
64.744
0.470
61.856
62.326
0.604
37.631
38.235

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.113
0.227

0.496

0.609

0.356
0.131

2.720

0.067

0.657
0.173

3.794

0.023*

0.649
0.160

4.064

0.018*

0.235
0.156

1.508

0.223

0.302
0.095

3.186

0.042*

*มีนัย สํ าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 1ระดับ มากที่สุด (=3.26–4.00) 2ระดับมาก (=2.51–3.25)

101
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู" นํ า เที่ ย วในกลุ$ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล$ า ง 2 ของ
นักท$องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต$างกัน
ด"าน

ความเป;น
รูปธรรมของ
บริการ
ความเชื่อถือ
ไว%วางใจได%
การตอบสนอง
ต'อลูกค%า
การประกัน
คุณภาพ
ความเข%าอก
เข%าใจ
โดยรวม

ข"าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

นักเรียน/
นักศึกษา


SD



SD

2

3.05

0.45

2

3.06

0.48

2

3.21

0.34

2

3.20

2

3.18

0.41

2

2

3.13

0.35

2

3.08

2

3.14

พนักงาน/
ลูกจ"าง
บริษัทเอกชน

ประกอบธุรกิจ
ส$วนตัว


SD

2

2.99

0.47

0.38

2

3.24

0.41

3.19

0.43

2

3.10

0.42

2

3.21

0.41

2

3.19

0.36

0..38

2

3.14

0.39

2

3.10

0.30

2

3.16

0.32

2

3.13



SD

2

2.87

0.47

2

3.22

อื่น ๆ

F

P



SD

1

3.27

0.35

0.919

0.004*

0.32

1

3.27

0.10

0.234

0.919

.3.1
2

0.40

2

3.25

0.37

0.930

0.446

1

3.31

0.43

1

3.35

0.23

2.374

0.052

0.41

2

3.14

0.40

2

3.20

0.32

0.332

0.857

0.32

2

3.13

0.29

1

3.27

0.22

0.558

0.694

2

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1ระดับมากที่สุด (=3.26–4.00) 2ระดับมาก (=2.51–3.25)
จากตารางที่ 4.15 พบว'า ตัว แทนผู%ให% ข%อมูล ส' วนใหญ' ที่มีอาชี พนักเรี ย น/นัก ศึกษา
ข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส'วนตัว พนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน อาชีพอื่น ๆ
มีก ารประเมิ นคุ ณภาพการบริ ก ารนํา เที่ ย วของผู% นํา เที่ ยวในกลุ'มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก และรายด%าน พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีอาชีพอื่น ๆ มี
การประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยว ด%านความเป;นรูป ธรรมของบริการ ด%านความ
เชื่อถือไว%วางใจได% ด%านการประกันคุณภาพ อยู'ในระดับมากที่สุด ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ด%าน
ความเข% า อกเข% าใจ พบว'า ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส'ว นใหญ' ที่ มีอ าชี พนั กเรี ย น/นั กศึ ก ษา ข% าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส'วนตัว พนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน มีการประเมินคุณภาพการ
บริการนําเที่ยวของผู%นําด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ด%านความเข%าอกเข%าใจ อยู'ในระดับมาก มีการ
ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ย วแตกต'างกัน จํานวน 1 ด%าน แตกต'างกันอย'างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ของนักท$องเที่ยวที่มี
อาชีพแตกต$างกัน
แหล$งของ
ด"าน
ความ
แปรปรวน
ความเป;นรูปธรรม ระหว'างกลุ'ม
ของบริการ
ภายในกลุม'
รวม
ความเชื่อถือ
ระหว'างกลุ'ม
ไว%วางใจได%
ภายในกลุม'
รวม
การตอบสนองต'อ ระหว'างกลุ'ม
ลูกค%า
ภายในกลุม'
รวม
การประกัน
ระหว'างกลุ'ม
คุณภาพ
ภายในกลุม'
รวม
ความเข%าอกเข%าใจ ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
โดยรวม
ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

PValue

3.446
86.998
90.444
0.125
52.494
52.619
0.654
69.390
70.043
1.520
63.224
64.744
0.209
62.118
62.326
0.215
38.020
38.235

4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

0.862
0.220

3.912

0.004*

0.031
0.133

0.234

0.919

0.163
0.176

0.930

0.446

0.380
0.160

2.374

0.052

0.052
0.157

0.332

0.857

0.054
0.096

0.558

0.694
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ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ของนักท$องเที่ยวที่
มีรายได"แตกต$างกัน
ด"าน
ความเป;น
รูปธรรม
ของบริการ
ความ
เชื่อถือ
ไว%วางใจได%
การ
ตอบสนอง
ต'อลูกค%า
การประกัน
คุณภาพ
ความเข%าอก
เข%าใจ
โดยรวม

มากกว$า
น"อยกว$าหรือ
10,00120,00130,000 บาท
เท$ากับ
20,000 บาท 30,000 บาท
F
P
10,000 บาท
ขึ้นไป




SD
SD
SD
SD
2
2
2
2
2.92 0.31 2.90 0.46 2.92 0.48 3.08 0.47 4.197 0.006*
2

3.07 0.47

2

3.20 0.36

2

3.22 0.36

2

3.25 0.35 1.141 0.332

2

3.00 0.39

2

3.11 0.42

2

3.12 0.39

2

3.19 0.42 1.469 0.222

2

3.06 0.41

1

3.26 0.44

2

3.24 0.40

2

3.23 0.36 1.043 0.373

2

3.18 0.47

2

3.10 0.40

2

3.10 0.40

2

3.15 0.41 0.683 0.563

2

3.04 0.33

2

3.11 0.30

2

3.12 0.31

2

3.18 0.30 1.744 0.158

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1ระดับมากที่สุด (=3.26–4.00) 2ระดับมาก (=2.51–3.25)
จากตารางที่ 4.17 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูล ส'วนใหญ'ที่มีรายได%น%อยกว'าหรือเท'ากับ
10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว'า 30,000 บาท มีการประเมิน
คุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวม
อยู' ในระดับ มาก และรายด% าน พบว' า ตั ว แทนผู%ให% ข% อมู ล ส'ว นใหญ' ที่มีรายได% น%อ ยกว' า หรือ เท' า กั บ
10,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว'า 30,000 บาท มีการประเมินคุณภาพการบริการนํา
เที่ ย วของผู% นํา เที่ ย ว ด%า นความเป; นรู ป ธรรมของบริ ก าร ด%า นความเชื่ อถื อไว% ว างใจได% ด% านการ
ตอบสนองต'อลูกค%า ด%านความเข%าอกเข%าใจ อยู'ในระดับมาก ด%านการประกันคุณภาพ พบว'า ตัวแทน
ผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีรายได%น%อยกว'าหรือเท'ากับ 10,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว'า
30,000 บาท มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยว ด%านการประกันคุณภาพ อยู'ใน
ระดับมาก และตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีรายได% 10,001-20,000 บาท มีการประเมินคุณภาพ
การบริการนํ า เที่ ย วของผู% นําเที่ ย ว ด%า นการประกั นคุณภาพ อยู' ในระดั บ มากที่ สุ ด มี การประเมิ น
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คุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวแตกต'างกัน จํานวน 1 ด%าน แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ของนักท$องเที่ยวที่
มีรายได"แตกต$างกัน
แหล$งของ
ด"าน
ความ
แปรปรวน
ความเป;นรูปธรรม ระหว'างกลุ'ม
ของบริการ
ภายในกลุม'
รวม
ความเชื่อถือ
ระหว'างกลุ'ม
ไว%วางใจได%
ภายในกลุม'
รวม
การตอบสนองต'อ ระหว'างกลุ'ม
ลูกค%า
ภายในกลุม'
รวม
การประกัน
ระหว'างกลุ'ม
คุณภาพ
ภายในกลุม'
รวม
ความเข%าอกเข%าใจ ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
โดยรวม
ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

PValue

2.787
87.657
90.444
0.451
52.168
52.619
0.771
69.272
70.043
0.507
64.236
64.744
0.321
62.006
62.326
0.498
37.376
38.235

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.929
0.221

4.197

0.006*

0.150
0.132

1.141

0.332

0.257
0.175

1.469

0.222

0.169
0.162

1.043

0.373

0.107
0.157

0.683

0.563

0.166
0.095

1.744

0.158
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู" นํ า เที่ ย วในกลุ$ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล$ า ง 2 ของ
นักท$องเที่ยวที่มีภูมิลําเนาแตกต$างกัน
ด"าน
ความเป;นรูปธรรม
ของบริการ
ความเชื่อถือ
ไว%วางใจได%
การตอบสนองต'อ
ลูกค%า
การประกัน
คุณภาพ
ความเข%าอกเข%าใจ
โดยรวม

อุบลราชธานี
SD

2
2.95 0.43

อํานาจเจริญ
SD

2
2.95 0.50

ยโสธร
SD
2
2.80 0.46

ศรีสะเกษ
SD
2
2.97 0.45

2

3.25

0.35

2

3.13

0.35

2

3.14

0.37

2

3.23

2

3.15

0.40

2

3.17

0.44

2

3.04

0.42

2

1

3.27

0.40

2

3.22

0.33

2

3.18

0.41

2

3.16
3.16

0.38
0.28

2

3.09
3.11

0.37
0.29

2

3.04
3.04

0.42
0.34

2

2



2

อื่น ๆ

F

P

3.27

SD
0.51

6.627

0.000*

2

3.23

0.38

1.667

0.157

0.46

2

3.22

0.38

1.696

0.150

3.15

0.43

2

3.22

0.39

0.853

0.492

3.05
3.10

0.42
0.34

2

3.12
3.21

0.40
0.33

1.472
2.292

0.210
0.059



1

0.38

3.03

2

2
2

2



*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1ระดับมากที่สุด (=3.26–4.00) 2ระดับมาก (=2.51–3.25)
จากตารางที่ 4.19 พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีภูมิลําเนาอยู'จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย วของผู%นํา
เที่ย วในกลุ'มจัง หวัดภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนล' าง 2 โดยรวม อยู'ในระดับ มาก และรายด%า น
พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลที่มีภูมิลําเนาอยู'ในจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และ
จังหวัดอื่น ๆ ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยว ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ด%านการ
ตอบสนองต'อลูกค%า ด%านความเข%าอกเข%าใจ อยู'ในระดับมาก ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ ด%าน
การประกันคุณภาพ พบว' า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ที่มีภูมิลําเนาอยู'จัง หวัดอุบลราชธานี อยู'ใน
ระดับมากที่สุด การประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ย วแตกต'างกัน จํานวน 2 ด%า น
แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2 ของนักท$องเที่ยวที่
มีภูมิลําเนาแตกต$างกัน
แหล$งของ
ด"าน
ความ
แปรปรวน
ความเป;นรูปธรรม ระหว'างกลุ'ม
ของบริการ
ภายในกลุม'
รวม
ความเชื่อถือ
ระหว'างกลุ'ม
ไว%วางใจได%
ภายในกลุม'
รวม
การตอบสนองต'อ ระหว'างกลุ'ม
ลูกค%า
ภายในกลุม'
รวม
การประกัน
ระหว'างกลุ'ม
คุณภาพ
ภายในกลุม'
รวม
ความเข%าอกเข%าใจ ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
โดยรวม
ระหว'างกลุ'ม
ภายในกลุม'
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

PValue

5.688
84.756
90.444
0.873
51.746
52.619
1.183
68.861
70.043
0.555
64.189
64.744
0.915
61.411
62.326
0.867
37.367
38.235

4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

1.422
0.215

6.627

0.000*

0.218
0.131

1.667

0.157

0.296
0.174

1.696

0.150

0.139
0.163

0.853

0.492

0.229
0.155

1.472

0.210

0.217
0.095

2.292

0.059
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4.3 วัตถุ ประสงค2ที่ 3 แนวทางการยกระดับ คุณภาพบริก ารนําเที่ยวในสาธารณรั ฐสัง คมนิยม
เวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
คุณภาพการบริการเกิดจากประสบการณ7การท'องเที่ยวของนักท'องเที่ยวคาดหวังที่ว'าจะได%รบั การ
บริการจากผู%นําเที่ยวผ'านการรับรู% และความพึงพอใจ จึงทําให%นักท'องเที่ยวสามารถประเมินคุณภาพ
การบริการจากการรับรู%จริ งซึ่งถ%าหากการบริการที่นักท'องเที่ ยวได%รับ นั้นดีหรือมีคุณภาพเกินกว'า ที่
คาดหวังไว%นั่นแสดงให%เห็นว'าการบริการนั้นเป;นการบริการที่ดีเลิศมีคุณภาพสามารถเชื่อถือไว%วางใจได%
ผลจากการศึกษาคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 จากการประชุมกลุ'มย'อย และการสัมภาษณ7ผู%เชี่ย วชาญ
ทางด%านการท'องเที่ยว ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ย ว และผู%นําเที่ย ว เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับ
คุ ณ ภาพบริ ก ารนํ า เที่ ย วในสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 มีดังนี้
4.3.1 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการ
ความเป;นรูปธรรมของการบริการเป;นสิ่งที่ผู%นําเที่ยวจะต%องแสดงให%นักท'องเที่ย วเห็นถึง
ความพร%อมที่จะให%บริการแก'นักท'องเที่ยวตั้งแต'ค รั้งแรกที่ผู%นําเที่ย ว และนักท'องเที่ยวได%พบกันเมื่อ
นักท'องเที่ยวเห็นถึงความพร%อมที่จะให%บริการของผู%นําเที่ยวจากสิ่งที่ได%เห็นและได%สัมผัสในครั้งแรกจะ
ทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความเชื่อถือไว%วางใจได%ในการเตรียมความพร%อมของผู%นําเที่ยว ซึ่งการบริการที่
ผู%นําเที่ยวสามารถนําเสนอออกมาให%นักท'องเที่ยวเห็นเป;นรูปธรรมนั้นจะทําให%นักท'องเที่ยวรับรู%ถึงการ
ให%บริการได%ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากการสัมภาษณ7สามารถสรุปได%ว'า แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
ในด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ ควรมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการดังนี้
4.3.1.1 ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ที่ปฏิบัติหน%าที่ใน
การนํ านั กท' องเที่ย วเดิ นทางไปท'อ งเที่ ย วประเทศเวี ย ดนาม ควรมี ก ารเตรี ย มความพร% อมในการ
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยวโดยการเข%าประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานจากบริษัท
เพื่อความถูกต%องในการปฏิบัติงานผู%นําเที่ย วควรตรวจสอบเอกสารการเดินทางและพาสปอร7ต ของ
นักท'องเที่ยวให%ครบทุกคนหากยังไม'ครบผู%นําเที่ยวจะต%องทําการติดตามเรียกเก็บจากนักท'องเที่ยวให%
เรี ย บร% อ ยก' อ นวั น เดิ น ทาง ควรมี ก ารจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ7 สํ า หรั บ การเดิ น ทาง และให% บ ริ ก ารแก'
นักท'องเที่ยว อาทิเช'น โปรแกรมการเดินทาง และรายการนําเที่ย ว กรอกเอกสารตรวจคนเข%าเมือง
(ต.ม 6) สํ าหรับ นักท' องเที่ย วให%เ รียบร%อย เครื่ องขยายเสีย งสํา หรั บใช%ในการบรรยายให%ข% อมู ลแก'
นักท'องเที่ยว เพื่อแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นถึงความพร%อมในการให%บริการ ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จําเป;นอย'างยิ่งจะต%องมีโปรแกรม เอกสาร แจกให%นักท'องเที่ย วด%วย และในขณะนําเที่ยวในสถานที่
ท'องเที่ยวต'าง ๆ หากจะต%องมีธงหรือสัญลักษณ7ควรเลือกใช%ธงหรือรูปภาพที่มีความแตกต'างจากผู%นํา
เที่ยวกลุ'มอื่นด%วยจึงจะที่ให%นักท'องเที่ยวมองเห็นได%อย'างชัดเจนเนื่องจากในสถานที่ท'องเที่ยวแต'ล ะ
แห'งมีนักท'องเที่ยวจํานวนมากอาจทําให%นักท'องเที่ย วเกิดความสับ สนและพลัดหลงกับคณะเดินทาง
ได%…” (มาโนช ชาญนรา, 2560: สัมภาษณ7)
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“ผู%นําเที่ยวต%องแต'งกายให%สุภาพด%วยชุดฟอร7มของบริษัท อีกทั้งผู%นําเที่ย วต%องมี
บัตรที่ถูกต%อง จัดเตรียมเอกสารข%อมูลของเวียดนาม และโปรแกรมท'องเที่ยวสําหรับแจกให%ลูกค%าด%วย
ระหว'างนําเที่ยวผู%นําเที่ยวจะต%องมีความพร%อม และเต็มใจให%บริการลูกค%าตลอดเวลา อีกทั้งผู%นําเที่ย ว
จะต%องมีเครื่องขยายเสียงสําหรับใช%ในสําหรับการบรรยาย เพราะลูกค%าในกรุ•ปมีจํานวน 25 – 30 คน
การบรรยายโดยไม'ใช%เครื่องขยายเสียงจะทําให%นักท'องเที่ยวได%ยินไม'ทั่วถึงทําให%เกิดข%อผิดพลาดในการ
สื่อสารได%ในขณะเดียวกันอาจจะทําให%เกิดความเข%าใจคลาดเคลื่อนในข%อมูลประวัติศ าสตร7 ประเพณี
และความสําคัญของแหล'งท'องเที่ยว…” (รภัสสรณ7 รังสีกาญจน7ส'อง, 2560: สัมภาษณ7)
4.3.1.2 ผู%นําเที่ยวต%องใจรักในการบริการ แต'งกายด%วยเครื่องแบบของบริษัทที่ถูกต%องมี
บุคลิกภาพที่ดี ผู%หญิงควรแต'งหน%า รวบผมให%เรีย บร%อย สามารถทํางานภายใต%แรงกดดันและแก%ไข
ป…ญหาเฉพาะหน%าได%เป;นอย'างดี ดังคํากล'าวที่ว'า
“ความเป;นรูปธรรมของการบริการที่ผู%นําเที่ยวจะต%องแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็น
และสามารถสัมผัสได%นั้นคือ การแต'งกายที่สะอาดสวยงามควรสวมใส'ชุดฟอร7มของบริษัท เพื่อความ
เป;นระเบียบ และจัดเตรียมเอกสารโปรแกรมการท'องเที่ยวแจกให%นักท'องเที่ยวเพื่อนักท'องเที่ยวจะได%
นําไปศึกษาเป;นข%อมูลเบื้องต%น ระหว'างนําเที่ยวหากมีธงสัญลักษณ7ไปด%วยจะทําให%ผู%นําเที่ยวสะดวกใน
การรวมตัวกันนักท'องเที่ยวเพราะนักท'องเที่ยวสามารถสังเกตและมองเห็นสถานที่รวมกลุ'มของคณะ
เดินทางได%จากธงสัญลักษณ7นี้ …” (นัดชา วรรณงาม, 2560: สัมภาษณ7)
“หากกล'าวถึงความเป;นรูปธรรมของบริการ สิ่งแรกที่นักท'องเที่ยวจะสัมผัสได%คือ
การแต'งกายที่ถูกต%อง และสวยงามของผู%นําเที่ยว จัดทําแผ'นพับโปรแกรมการท'องเที่ยว หรือหาก
เป;นไปได%ทําเป;นนิตยสารรวมโปรแกรมท'องเที่ยวอื่น ๆ เข%าไปด%วยสําหรับแจกนักท'องเที่ยวเพื่อโอกาส
ในการขายเส%นทางอื่นได%ด%วย ผู%นําเที่ยวต%องรู%จักวางตัว มีทักษะในการพูดและการเข%าหานักท'องเที่ย ว
และต%องมีบุคลิกที่ดี สุภาพเหมาะสมกับการเป;นผู%ให%บริการแก'กลุ'มนักท'องเที่ย วที่มีความแตกต'างกัน
ในการเดินทาง …” (พรหมลิขิต อุรา, 2560: สัมภาษณ7)
“สิ่งแรกที่สื่อให%เห็นเป;นรูปธรรมมากที่สุด คือ บุคลิกภาพ และการแต'งกายของ
ผู%นําเที่ยวซึ่งผู%นําเที่ยวที่จะให%บริการนักท'องเที่ยวจะต%องดูแลบุคลิกภาพให%ส ะอาดเรียบร%อยตั้งแต'หัว
จรดเท%า แต'งหน%าให%ดูสดชื่น มัดหรือรวบผมให%เรียบร%อย ห%ามปล'อยผมโดยเด็ดขาด และจะต%องแต'ง
กายให%ถูกต%องตามระเบียบมัคคุเทศก7ของกรมการท'องเที่ยว หรือสวมเสื้อโปโลของบริษัท เพื่อความ
เป;นมืออาชีพในด%านการให%บริการ…” (กุลวดี ละม%ายจีน, 2560: สัมภาษณ7)
4.3.1.3 ผู%นําเที่ยวต%องมีธงสัญลักษณ7สําหรับแสดงให%นักท'องเที่ยวสามารถมองเห็นได%อย'าง
ชั ด เจน และธงสั ญ ลั ก ษณ7 นั้ นควรมี เ อกลั ก ษณ7 เ ฉพาะหรื อ แตกต' า งจากผู% นํ า เที่ ย วคนอื่ น เพื่ อ ให%
นั ก ท' อ งเที่ ย วไม'เ กิ ด ความสั บ สน ที่ สํ า คั ญ ต% อ งมี เ ครื่ อ งขยายเสี ย งสํ า หรั บ บรรยายให%ข% อ มู ล แก'
นักท'องเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
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“ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวสถานที่ท'องเที่ย วต'าง ๆ ผู%นําเที่ย ว
จะต%องมีธงสัญลักษณ7แสดงให%นักท'องเที่ยวสามารถมองเห็นได%อย'างชัดเจนเพื่อไม'ให%เกิดการพลัดหลง
และจะต%องมีอุปกรณ7ขยายเสียงช'วยในการบรรยายเพราะบางครั้งบรรยายในที่โล'งหรือมีค นจํานวน
มากจะทําให%นักท'องเที่ยวไม'ได%ยิน…” (นภาพร ไชยกาล, 2560: สัมภาษณ7)
4.3.1.4 ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวควรใช%ยานพาหนะที่ดีเ หมาะสมสําหรับการเดินทาง
ระยะไกล และต%องตรวจสอบความพร%อมของยานพาหนะซึ่งจะต%องเป;นรถที่ใหม'พร%อมใช%งาน ภายใน
สะอาดตกแต'งสวยงาม และอุปกรณ7ภายในรถ เช'น ทีวี เครื่องเสียง ต%องพร%อมใช%งานและมีส ภาพที่ดี
ก'อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของนักท'องเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
“การทํางานเป;นมัคคุเทศก7หรือผู%นําเที่ยวจะต%องมีใจรักในการบริการ ซึ่งความ
เป;นรูปธรรมของบริการที่จะแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นเป;นสิ่งแรกนั้น คือ รถที่ใช%ในการเดินทางจะต%อง
มีความพร%อมใช%งาน ภายในสะอาด มีทีวี เครื่องเสียงพร%อมใช%งาน ประการสําคัญบริษัทจะต%องให%สิทธิ์
ในการตัดสินใจและแก%ไขสถานการณ7กับผู%นําเที่ย ว จะทําให%ผู%นําเที่ยวทํางานได%อย'างมีป ระสิทธิภาพ
และส'งผลให%นักท'องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ…” (สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย, 2560: สัมภาษณ7)
“ในการให%บ ริการแก'นักท'อ งเที่ย วผู% ประกอบการนํา เที่ ยวจะต%องเตรี ยมพร%อ ม
ตั้งแต'รถบัสสําหรับการเดินทาง ซึ่งรถที่ใช%ในการเดินทางระยะไกลจะต%องเป;นรถที่ใหม'พร%อมใช%งาน
ภายในรถควรตกแต'งสวยงาม และอุป กรณ7ภ ายในรถ เช'น ทีวี เครื่องเสีย ง ต%องพร%อมใช%งานและมี
สภาพที่ดี ซึ่งหากรถที่ใช%ในการเดินทางนั้นไม'มีป…ญหาระหว'างการเดินทางจะทําให%นักท'องเที่ย วเกิด
ความประทับใจและเกิดความพึงพอใจในการบริการนั้นมากที่สุด …” (กัลยณัฎฐ7 สิมานุรักษ7, 2560:
สัมภาษณ7)
สามารถสรุปได%ว'าความเป;นรูปธรรมของการบริการที่นักท'องเที่ยวสามารถมองเห็นและ
สัมผัสได%จากการให%บริการของผู%นําเที่ยวประกอบไปด%วย การแต'งกายที่ถูกต%องตามระเบียบ มีเอกสาร
และโปรแกรมนํ าเที่ ย วแจกให% นัก ท' อ งเที่ ย วทุ กคน จั ด เตรีย มและทํ า การกรอกเอกสารเข%า -ออก
ประเทศ (ต.ม 6) เตรียมไว%ให%กับนักท'องเที่ยวทุกคน จัดเตรียมอุปกรณ7สําหรับให%บริการนักท'องเที่ย ว
ตลอดการเดินทาง เช'น ป•ายต%อนรับ ป•ายแท็กติดกระเป™า อาหารว'างและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และ
กระเป™า ยา เป;นต%น อีกทั้งผู% นําเที่ยวจะต% องมีค วามรู% เรื่องประเพณี วั ฒนธรรม และภาษา ที่สํ าคั ญ
ยานพาหนะที่ใช%สําหรับเดินทางต%องมีความพร%อม และอุปกรณ7ภายในรถพร%อมใช%งาน เนื่องจากการ
เดิน ทางระยะไกลจํ า เป; นต%องมีการดู ห นัง ฟ…ง เพลงภายในรถระหว'า งเดิ นทางด%วย หากผู% นําเที่ ย ว
สามารถจัดหาและเตรียมการบริการดังที่กล'าวมาข%างต%นไว%พร%อมสําหรับให%บ ริการแก'นักท'องเที่ยวจะ
ทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการที่เป;นเลิศของผู%นําเที่ยวได%
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ภาพที่ 4.6 ปvายติดด"านหน"ารถนําเที่ยว

ภาพที่ 4.7 ปvายชื่อบริษทั ติดด"านหน"ารถนําเที่ยว

ภาพที่ 4.8 การแต$งกายของผู"นําเที่ยว
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ภาพที่ 4.9 การแต$งกายของมัคคุเทศก2ทอ" งถิ่น

ภาพที่ 4.10 มัคคุเทศก2ทอ" งถิน่ บรรยายให"ขอ" มูลแก$นกั ท$องเทีย่ ว

ภาพที่ 4.11 ธงสัญลักษณ2สําหรับนําเที่ยวของผู"นําเที่ยว
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4.3.2 ด"านความเชือ่ ถือไว"วางใจได"
ความเชื่อถือไว%วางใจได%เป;นความสามารถของผู%นําเที่ยวในการให%บริการแก'นักท'องเที่ย ว
ได%ตรงตามที่แจ%งหรือได%ให%สัญญากับนักท'องเที่ยวไว% และบริการทุกครั้งนั้นต%องมีถูกต%องและสม่ําเสมอ
จึงจะทําให%นักท'องเที่ยวรู%สึกได%ว'าการบริการที่ได%รับนั้นมีความน'าเชื่อถือและสามารถให%ความไว%วางใจ
ได%จากการให%บริการของผู%นําเที่ยวตลอดการเดินทาง
จากการสัมภาษณ7สามารถสรุปได%ว'า แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ในด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ควรมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการดังนี้
4.3.2.1 ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ที่ทําหน%าที่ในการ
นํานักท' องเที่ย วเดินทางไปท' องเที่ย วประเทศเวี ยดนาม ควรจะต%องมี บัต รผู%นําเที่ยวและทํา การขึ้ น
ทะเบียนที่ถูกต%องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 ของกรมการท'องเที่ยว
อีกทั้ง ผู%นําเที่ยวจะต%องเป;นคนที่รักษาเวลา ตรงต'อเวลา เนื่องจากการเดินทางในต'างประเทศเวลาเป;น
สิ่งที่สําคัญ ผู%นําเที่ยวต%องมารอนักท'องเที่ยวก'อนเสมอ ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวจะต%องมีบัตร เพื่อการันตี ว'าผู%นําเที่ยวเป;นผู%มีความรู%และสามารถนํา
นักท'องเที่ยวเดินทางได%อย'างถูกต%องและปลอดภัย จะทําให%นักท'องเที่ย วเกิดความเชื่อถือไว%วางใจใน
การเดินทาง ผู%นําเที่ยวจะต%องสร%างบรรยากาศในระหว'างการเดินทางแก'นักท'องเที่ย วด%วย ผู%นําเที่ย ว
ต%องมีความรู%และประสบการณ7 …” (สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวต%องรักษาเวลาและตรงต'อเวลา ผู%นําเที่ย วที่ดีต%องมารอลูกค%าก'อน
ทุกครั้งเสมอ และต%องทําความเข%าใจโปรกรมการเดินทาง รวมทั้งศึกษาข%อมูลของสถานที่ท'องเที่ย ว
และข%อมูลของประเทศเวียดนาม เส%นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง ประการสําคัญ
ที่สุดผู%นําเที่ยวจะต%องมีไหวพริบที่ดีและสามารถไขป…ญหาหรือสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได%ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ7ที่ไม'คาดคิด …” (รภัสสรณ7 รังษีกาญจน7ส'อง, 2561: สัมภาษณ7)
“เวลาเป;นสิ่งสําคัญที่สุดในการเดินทางท'องเที่ยวในต'างประเทศ เพราะการไป
เที่ยวตามสถานที่ท'องเที่ยวต'าง ๆ มีนักท'องเที่ยวเป;นจํานวนมากก'อนลงจากรถผู%นําเที่ยวต%องแจ%งเวลา
ในการเที่ยวชมและจุดนัดหมาย หากไม'กําหนดเวลาอาจจะทําให%เสียเวลาและไปเที่ยวที่อื่นไม'ทัน ก'อน
ออกเดินทางผู%นําเที่ยวต%องแจ%งโปรแกรมการเดินทางให%นักท'องเที่ยวทราบเสมอทุกวัน ในระหว'างวัน
หากไม'สามารถนํานักท'องเที่ยวไปได%ครบทุกทุกสถานที่ในโปรแกรมผู%นําเที่ยวต%องแจ%งให%นักท'องเที่ย ว
ทราบถึงเหตุผลที่จะต%องตัด เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนเป;นอย'างอื่นแทนให%นักท'องเที่ยวเข%าใจตรงกันทุก
คนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดป…ญหาตามมาภายหลัง…” (นภาพร ไชยกาล, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.2.2 ผู%นําเที่ยวควรจะต%องทําการศึกษารายละเอียดโปรแกรมของการเดินทาง และ
ศึกษาภูมิศาสตร7 ประวัติศาสตร7 ประเพณี กฎระเบียบข%อบังคับ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
เพื่อบรรยายและตอบข%อซักถามของนักท'องเที่ย วได% ในขณะเดีย วกันผู%นําเที่ย วต%องเลือกใช%คําพูดที่
เหมาะในการบรรยายให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
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“ความเชื่อถือไว%วางใจได% ผู%นําเที่ยวจะต%องทําการศึกษาโปรแกรมการเดินทาง
จากบริษัทโดยละเอียด และต%องทําความเข%าใจกับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นให%ตรงกันด%วย เพื่อเวลานําเที่ย ว
จะได%นํานักท'องเที่ยวไปท'องเที่ยวได%ตรงกัน ในขณะเดียวกันผู%นําเที่ยวต%องทําการศึกษาภูมิประเทศ
และเส%นทางการเดินทางเพื่อจะได%ทราบข%อมูลจุด พักรถระหว'างการเดินทาง และระยะเวลาในการ
เดินทางเพื่อจะได%แจ%งข%อมูลดังกล'าวแก'นักท'องเที่ยวทราบ …” (มาโนช ชาญนรา, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวต%องมีความชํานาญเส%นทาง และศึกษากฎระเบียบ ข%อบังคับ ของ
เวียดนามด%วย เพื่อจะได%ไม'ทําผิดกฎระเบียบ และต%องแจ%งนักท'องเที่ยวให%ทราบด%วย เพื่อหลีกเลีย่ งการ
ละเมิดหรือกระทําในสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของเวียดนาม…” (วิภาภรณ7 จุดจองศีล, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.2.3 ต%องมีเทคนิคในการพูดกับนักท'องเที่ยวเพื่อสร%างบรรยากาศในการดินทาง ผู%นํา
เที่ยวต%องมีการประสานงานกันกับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นด%วยให%เข%าใจตรงกันในการให%บริการนักท'องเที่ย ว
เพื่อการทํางานร'วมกันเป;นทีมอย'างมืออาชีพ ดังคํากล'าวที่ว'า
“บุคลิกภาพจะส'งผลต'อความไว%วางใจของนักท'องเที่ยว ผู%นําเที่ยวต%องมีบคุ ลิกที่
ดี มีความมั่นใจ มีการพูดที่ดี มีหลักการ สามารถบรรยายสื่อสารให%นักท'องเที่ย วเข%าใจได%ง'าย ขณะที่
พูดกับนักท'องเที่ยวผู%นําเที่ยวจะต%องพูดด%วยความมั่นใจ สบตานักท'องเที่ยวขณะที่พูด กิริยาและการ
แสดงทางภาษากายก็เช'นกัน เหล'านี้จะทําให%นักท'องเที่ย วเห็นและสามารถสร%างความไว%วางใจในตัว
ของผู%นําเที่ยวได%…” (กุลวดี ละม%ายจีน, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.2.4 ผู% นํา เที่ ยวต%อ งมี การพั ฒนาตนเองศึกษาหาความรู%เ พิ่มเติ มเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวด%านวิชาการ และด%านสร%างความบันเทิง ไปพร%อม ๆ กันได% เพื่อสร%างมาตรฐาน
ด%านอาชีพให%กับผู%นําเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู% นํา เที่ ย วควรมีก ารเลื อ กใช% คํา พู ด ที่ สุ ภ าพและเหมาะสมกั บ นั กท' องเที่ ย ว
รวมถึ งในขณะการบรรยายให%ข%อมูล แก'นักท'องเที่ยวด%วย และจะต%องมีเทคนิคในการพูด เพื่อ สร%าง
บรรยากาศในการเดินทาง ขณะที่พูดกับนักท'องเที่ยวควรมีการสบตากับนักท'องเที่ยวเสมอทุกครั้งแต'
ไม'ควรจ%องตานักท'องเที่ยว …” (นิธิพัฒน7 บุญสุข, 2561: สัมภาษณ7)
“โดยส'วนใหญ'นักท'องเที่ยวจะให%การยอมรับและไว%วางใจต'อผู%นําเที่ยวอยู'แล%ว
ถ%าผู%นําเที่ยวแต'งตัวสุภาพเรียบร%อย บุคลิกภาพดี และถ%าหากเป;นไปได%ผู%นําเที่ยวจะต%องเป;นผู%นําเที่ย ว
ที่สามารถทําได%ทั้งผู%นําเที่ยวสายวิชาการ และผู%นําเที่ย วสายเอ็นเตอร7เทนเนอร7จะทําให%นักท'องเที่ย ว
ไว%วางใจในตัวผู%นําเที่ยว สิ่งสําคัญหากผู%นําเที่ยวมีความรู%ด%านภูมิศาสตร7 ประวัติศาสตร7 ของประเทศที่
จะเดินทางไปด%วย …” (พรหมลิขิต อุรา., 2561: สัมภาษณ7)
4.3.2.5 ผู%นําเที่ยวต%องเป;นคนที่มีไหวพริบดี สามารถควบคุมการเดินทางให%เป;นไปตาม
โปรแกรมที่กําหนดไว% สามารถแก% ไขป… ญหาเฉพาะหน%าได%เ ป; นอย'างดี ปรั บ เปลี่ย นการเดิ นทางให%
เหมาะสมกั บ สถานการณ7 และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ผู% นํา เที่ ย วต% องนํ า นั กท'อ งเที่ ย วเดิ นทางไปยั งสถานที่
ท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%อง ดังคํากล'าวที่ว'า
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“การศึก ษาข%อมูล ของแหล' งท' องเที่ ย วตามโปรแกรมการเดินทางนั้น เป; นสิ่ ง
สํ า คั ญ ที่ สุ ด และจะต% อ งนํ า นั ก ท' อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปยั ง แหล' ง ท' อ งเที่ ย วตามโปรแกรมที่ ไ ด% แ จ% ง
นักท'องเที่ยวไว% เมื่อนักท'องเที่ยวขึ้นรถผู%นําเที่ยวต%องให%บริการน้ําดื่มและผ%าเย็นบนรถแก'นักท'องเที่ยว
ทุกครั้งเพื่อให%นักท'องเที่ย วได%ผ'อนคลายด%วย ในการเดินทางหากจําเป;นต%องตัดหรือเพิ่มรายการนํา
เที่ยวจะต%องแจ%งให%นักท'องเที่ยวทราบทุกครั้ง และจะต%องจัดหาโปรแกรมหรือแหล'งท'องเที่ยวทดแทน
ให%แก'นักท'องเที่ยวด%วยเสมอ …” (นัดชา วรรณงาม, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวที่สามารถควบคุมการเดินทางให%เป;นไปตามโปรแกรมที่กําหนดไว%
และสามารถแก%ไขป…ญหาเฉพาะหน%าได%เป;นอย'างดี สามารถปรับเปลี่ยนการให%บริการที่เหมาะสมกับ
ช'วงเวลา และมีความเหมาะสมกับนักท'องเที่ยวได%จะทําให%นักท'องเที่ยวมีความเชื่อถือและไว%วางใจใน
ตัวผู%นําเที่ยว และบริษัทได%เป;นอย'างดี…” (มานพ ภูมิลักษณ7, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.2.6 ผู%ประกอบการนําเที่ยว ควรเลือกใช%ยานพาหนะในการเดินทางที่มีความพร%อม
สามารถนํานักท'องเที่ยวไปถึงจุดหมายโดยราบรื่นไม'มีป…ญหา จะทําให%นักท'องเที่ยวเกิด ความเชื่อถือ
ไว%วางใจ ดังคํากล'าวที่ว'า
“ในการเตรียมความพร%อมของรถบัสสําหรับการเดินทางก็ยังเป;นสิ่งสําคัญที่จะ
ทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความเชื่อถือไว%วางใจ เพราะหากการเดินทางราบรื่นไม'มีป…ญหาเกี่ย วกับรถย'อม
ส'งผลไปถึงการท'องเที่ยวของลูกค%าที่จะสามารถไปเที่ยวได%ครบทุกโปรแกรมโดยไม'มีการตัดหรือลด
นักท'องเที่ยวรู%สึกได%ถึงความคุ%มค'าที่ได%รับ…” (กัลยณัฎฐ7 สิมานุรักษ7, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3 ด"านการตอบสนองต$อลูกค"า
การตอบสนองต' อลู กค%า เป; นการเตรี ย มความพร% อมของผู% นํา เที่ย วที่ จะให% บ ริ การแก'
นักท'องเที่ยวและผู%นําเที่ยวยินดีเต็มใจที่จะให%บริการในทันทีที่ได%รับการร%องขอโดยสามารถตอบสนอง
ความต%องการของผู%รับบริการได%อย'างทันท'วงทีทําให%นักท'องเที่ยวสามารถเข%าถึงบริการได%ง'าย และ
ได%รับความสะดวกจากการใช%บริการรวมทั้งการให%บริการนั้นผู%นําเที่ยวต%องให%บริการด%วยความรวดเร็ว
และทั่วถึงทุกคน โดยไม'เลือกปฏิบัติ
จากการสัมภาษณ7สามารถสรุปได%ว'า แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ในด%านการตอบสนองต'อลูกค%า ควรมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวดังนี้
4.3.3.1 ผู% นํา เที่ ย วที่มีป ระสบการณ7 ก ารทํ า งานมาก'อ นจะทํ า ให% มีค วามเข%า ใจในการ
บริการ และสามารถตอบสนองความต%องการของนักท'องเที่ยวได%อย'างทันท'วงที และการเรีย นรู%จาก
ประสบการณ7จริงจะทําให%เกิดความเชี่ยวชาญ และชํานาญในการบริการนักท'องเที่ยวได%ตรงตามความ
ต%องการของนักท'องเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นํา เที่ ยวที่มีป ระสบการณ7การทํ างานมาก'อนจะทํ าให% มีค วามเข%า ใจในการ
บริการ และสามารถตอบสนองความต%องการของนักท'องเที่ยวได%อย'างทันท'วงที อีกทั้งการเรีย นรู%จาก
ประสบการณ7จริง จะทําให%เกิดความเชี่ยวชาญ และชํานาญในการบริการนักท'องเที่ยวได%ตรงตามความ
ต%องการของนักท'องเที่ยว…” (กุลวดี ละม%ายจีน, 2561: สัมภาษณ7)

115
“การตอบสนองต'อลูกค%า หากผู%นําเที่ยวที่มีความใจในความต%องการของลูกค%า
แต'ละคนจะทําให%บริการได%ตรงตามความต%องการ ฉะนั้นผู%นําเที่ยวต%องรู%จักสังเกตพฤติกรรมของลูกค%า
แต'ละคน แต'การบริการนั้นจะต%องอยู'ในขอบเขต จรรยาบรรรณที่ถูกต%องและความเหมาะสมด%วย…”
(วิภาภรณ7 จุดจองศีล, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3.2 ผู%นําเที่ย วต%องจะต%องรู%จักสังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ย วเพื่อเรียนรู%ความ
ต%องการของนักท' องเที่ยวจึงจะสามารถตอบสนองและให%บ ริการแก' นักท' องเที่ยวได%ต รงตามความ
ต%องการ ดังคํากล'าวที่ว'า
“ในการเดินทางระยะไกล ผู%นําเที่ยวต%องรู%จักสังเกตนักท'องเที่ย วเพื่อจะได%รู%ว'า
นักท'องเที่ยวต%องการความช'วยเหลือ หรือต%องการสิ่งใด ผู%นําเที่ยวจะได%ให%บริการได%อย'างรวดเร็ว และ
ให%บริการได%ตรงตามความต%องการของนักท'องเที่ยว ต%องให%บริการนักท'องเที่ยวทุกคนให%ได%รับความ
สะดวกสบายตลอดการเดินทาง…” (กัลยณัฎฐ7 สิมานุรักษ7, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวต%องรู%จักสังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ยวที่จะร'วมเดินทาง เพราะผู%นําเที่ยว
และนักท'องเที่ยวจะต%องอยู'ด%วยกันหลายวัน หากผู%นําเที่ยวรู%ว'านักท'องเที่ยวแต'ละคนมีความต%องการที่
จะให%บริการแบบไหน ผู%นําเที่ยวก็จะสามารถดูและและให% บริการแก'นักท'องเที่ ยวได%ตรงตามความ
ต%อ งการของนั กท' องเที่ย วเสมอ จะส' งผลให%นั กท' องเที่ย วเกิ ดความประทับ ใจระหว' างการเดิน ทาง
ระหว' างการเดิ น ทางผู% นํ า เที่ ย วจะต% อ งรู% จั ก เวลาที่ จะบริ การอาหารว' า งและเครื่ องดื่ ม บนรถแก'
นักท'องเที่ยวให%ตรงเวลา และสม่ําเสมอทุกวัน …” (นภาพร ไชยกาล, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3.3 ผู%นําเที่ยวควรจะทําการเสนอการบริการ และให%ความช'วยเหลือนักท'องเที่ย ว
โดยนักท'องเที่ยวไม'ต%องร%องขอถือเป;นการตอบสนองต'อลูกค%าที่ดีที่สุด ดังคํากล'าวที่ว'า
“การเสนอการบริการ และให%ความช'วยเหลือนักท'องเที่ยวโดยนักท'องเที่ยวไม'
ต%องร%องขอถือเป;นการตอบสนองต'อลูกค%าที่ดีที่สุดที่ผู%นําเที่ย วควรปฏิบัติ ผู%นําเที่ย วต%องสามารถให%
ความช'วยเหลือนักท'องเที่ยวตลอดเวลา ช'วยถือกระเป™านําส'งที่ห%องพักของนักท'องเที่ยว ที่สําคัญผู%นํา
เที่ยวต%องบริการอาหารว'างและเครื่องดื่มบนรถระหว'างการเดินทางให%แก'นักท'องเที่ยวทุกคนอย'าง
ทั่วถึงและตรงเวลา…” (รภัสสรณ7 รังสีกาญจน7ส'อง, 2561: สัมภาษณ7)
“การเสนอการบริการให%บริการแก'นักท'องเที่ยวเป;นสิ่งที่ดีและผู%นําเที่ยวทุกคน
ควรทํา เพราะจะทําให%นักท'องเที่ยวรับรู%ถึงความเอาใจใส'ต'อนักท'องเที่ยว ตัวผู%นําเที่ยวเองก็ควรจะต%อง
มี ค วามพร% อมเสมอที่ จะให% บ ริ การแก' นัก ท' องเที่ ย วทุ กคนโดยทั่ ว ถึ ง ความสะดวกสบายเป; นสิ่ ง ที่
นั ก ท' องเที่ ย วคาดหวั ง ที่ จะได% จากการบริก ารของผู% นํ า เที่ ย ว ดั ง นั้ นจึ งเป;น สิ่ ง ที่ ผู% นํา เที่ ย วควรให%
ความสํ า คั ญ เป; นลํา ดั บ ต% น ๆ คื อ การดู แ ลให% นัก ท' องเที่ ย วได% รับ ความสะดวกสบายมากที่ สุ ด …”
(นิธิพัฒน7 บุญสุข, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3.4 ผู%นําเที่ยวต%องดูแลให%นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายแก'นักท'องเที่ยวทุก
คนโดยเท'าเทียมกัน และให%บริการที่รวดเร็ว และทั่วถึง ตรงเวลา สิ่งสําคัญที่สุด ผู%นําเที่ย วต%องศึกษา

116
ข%อมูลสถานพยาบาลด%วยหากมีเหตุการณ7จําเป;นนักท'องเที่ยวเกิดเจ็บป”วยอาจจะต%องเข%ารับการรักษา
ได%อย'างทันท'วงที ดังคํากล'าวที่ว'า
“การให%ความสําคัญแก'นักท'องเที่ยวทุกคนโดยเท'าเทียมกัน เป;นสิ่งที่ผู%นําเที่ย ว
ควรคํานึ งถึ งมากที่ สุด ในการให% บ ริการนักท'องเที่ ยว และที่ สํา คั ญที่ สุด ต% องให% ค วามสํ าคั ญ กับ การ
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยวทุกคนเป;นอันดับแรก…” (นัดชา วรรณงาม, 2561: สัมภาษณ7)
“หน%าที่ดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายจากการบริการเป;นหน%าที่
ของผู%นําเที่ยว เนื่องจากไกด7เวียดนามส'วนใหญ'จะทําหน%าที่บรรยายให%ข%อมูลเป;นหลัก ดังนั้นผู%นําเที่ยว
ไทยจะต%องเตรียมอาหารว'าง และเครื่องดื่ม ไว%บริการนักท'องเที่ยวเอง ดังนั้นผู%นําเที่ยวต%องให%บริการ
แก'นักท'องเที่ยวอย'างทั่วถึง ทุกคนโดยเท'าเทียมกัน…” (มานพ ภูมิลักษณ7, 2561: สัมภาษณ7)
“เรื่องของการบริการนักท'องเที่ยวขึ้นอยู'กับผู%นําเที่ย วและไกด7ท%องถิ่น ซึ่งไกด7
เวียดนามกับผู%นําเที่ยวไทยจะให%บริการที่แตกต'างกัน ผู%นําเที่ยวไทยจะต%องแจ%งและทําความเข%าใจกับ
นักท'องเที่ยวถึงขั้นตอนและวิธีการบริการของไกด7เวียดนามที่แตกต'างจากผู%นําเที่ยวไทย ผูน% าํ เทีย่ วต%อง
ศึกษาข%อมูลสถานพยาบาลด%วยหากมีเหตุการณ7จําเป;นนักท'องเที่ยวเกิดเจ็บป”วยอาจจะต%องเข%ารับการ
รักษาได%อย'างทันท'วงที หากผู%นําเที่ยวสามารถเสนอและให%การช'วยเหลือนักท'องเที่ยวได%รวดเร็ว จะทํา
ให%นักท'องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด…” (มาโนช ชาญนรา, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3.5 ประการสําคัญผู%นําเที่ยวควรมีจิตการบริการ และต%องมีความอดทนสูง สามารถ
ทํางานภายใต%แรงกดดันได% การตอบสนองต'อลูกค%าของผู%นําเที่ยวจะต%องอยู'ในขอบเขต จรรยาบรรณที่
สามารถทําได% ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวจะต%องมีจิตบริการ และความอดทนสูง การตอบสนองต'อลูกค%าของ
ผู%นําเที่ย วจะต%องอยู' ในขอบเขตที่สามารถทํ าได% ผู% นําเที่ย วสามารถตัด สินใจและแก%ไขสถานการณ7
เฉพาะหน%าหากนักท'องเที่ยวเกิดป…ญหา …” (สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.3.6 ผู%ประกอบการควรให%ผู%นําเที่ยวที่ จะนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปเวียดนามเข%า
ประชุม และรับทราบเงื่อนไข ข%อตกลง การให%บริการ เพื่อผู%นําเที่ยวจะได%เตรียมความพร%อมด%านการ
ให% บ ริ การได% อ ย' า งถู ก ต% องเพื่ อลดป… ญ หาระหว' า งการเดิ นทาง และจะส' ง ผลให% ผู% นํ า เที่ ย วบริ ก าร
นักท'องเที่ยวได%ดี หรือดีกว'าที่นักท'องเที่ยวคาดหวังไว%จะทําให%การบริการที่ออกมานั้นดี มีคุณภาพเกิน
กว'าที่ลูกค%าคาดหวังไว% ดังคํากล'าวที่ว'า
“นักท'องเที่ยวมีความคาดหวังในการบริการที่สูงกว'าราคาที่จ'าย บริษัท จะต%อง
จัดเตรียมการบริการทุกอย'างที่ตกลงกับลูกค%าให%ได%ต ามที่ตกลง ไม'ควรลดปริมาณหรือคุณภาพการ
บริการ เพื่อลดการเกิดป…ญหาระหว'างการเดินทาง บริษัทควรให%ผู%นําเที่ยวที่จะเป;นผู%ดูแลนักท'องเที่ย ว
แต'ละกรุ•ปได%เข%าไปพบลูกค%าเพื่อทราบรายละเอียด ข%อตกลงของบริการ เพื่อทําความเข%าใจที่ตรงกัน
ทั้งสองฝ”ายในการให%บริการ ซึ่งจะทําให%ผู%นําเที่ยวให%บริการนักท'องเที่ยวได%เป;นอย'างดีและการบริการ
นั้นมีคุณภาพอีกด%วย…” (พรหมลิขิต อุรา, 2561: สัมภาษณ7)
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จากที่กล'าวมาทั้งหมด ผู%นําเที่ยวที่ส ามารถเสนอ และให%บริการนักท'องเที่ยวให%ได%รับ
บริการอย'างสะดวกสบายโดยเท'าเทียมกันอย'างรวดเร็ว ทั่วถึง จะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดการรับรู%ที่เกิด
ความคาดหวังว'าการบริการนั้นเป;นการบริการที่ดีและมีคุณภาพ
4.3.4 ด"านการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพเป;นสิ่งที่ผู%นําเที่ย วแสดงความสามารถในการสร%างความเชื่อมั่นให%
เกิด ขึ้ นกั บนั กท'อ งเที่ ย ว ผู% นํา เที่ ย วจะต% องแสดงถึ ง ทั กษะความรู% ค วามสามารถเป; นอย' างดีในการ
ให%บริการ และให%บริการมีความสุภาพอ'อนโยนมีความน'าเชื่อถือและความซื่อสัตย7ใช%การติดต'อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและให%ความมั่นใจว'าผู%รับบริการจะได%รับการบริการที่ดีที่สุดจากผู%นําเที่ยว
จากการสัมภาษณ7สามารถสรุปได%ว'า แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ในด%านการประกันคุณภาพ ควรมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวดังนี้
4.3.4.1 ผู%นําเที่ย วที่ดีค วรเข%ารั บการฝPก อบรมเพื่ อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด%านภาษา
เทคนิคการพูด การให%บริการ และพัฒนาองค7ความใหม' ๆ อยู'เสมอ อีกทั้งผู%นําเที่ยวต%องมีจริยธรรมต'อ
สังคม และมีจรรยาบรรณของผู%นําเที่ยว ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวต%องมีการฝPกอบรมเพิ่มเติมความรู%ใหม' ๆ อยู'เสมอ เพื่อนําองค7ความรู%
ใหม'ที่ได%รับมาปรับใช%กับการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวจะทําให%มีความเชี่ยวชาญ และชํานาญมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง หากผู%นําเที่ ย วมี ความรู% และศึ กษาสถานการณ7ป… จจุบั น จะทํ า ให%ส ามารถบรรยายข%อ มู ล ให%แ ก'
นักท'องเที่ยวได%อย'างมืออาชีพ ที่สําคัญผู%นําเที่ยวทุกคนจะต%องมีจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู%นํา
เที่ยวในการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวที่ดีต'อนักท'องเที่ยว…” (กุลวดี ละม%ายจีน, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.4.2 ผู%นําเที่ยวต%องมีประสบการณ7ในการทํางานและสามารถทํางานภายใต%สภาวะ
ความกดดันได%เป;นอย'างดีจะทําให%ผู%นําเที่ยวสามารถควบคุมสถานการณ7และนําเทีย่ วได%อย'างมีคณ
ุ ภาพ
ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวและทีมงานผู%ให%บริการจําเป;นจะต%องมีประสบการณ7ในการทํางาน
สามารถทํางานภายใต%ความกดดันได%เป;นอย'างดี มีทักษะและเทคนิคในการบรรยายหรือการให%ขอ% มูลที่
ดีทั้งบนรถและที่แหล'งท'องเที่ยว พูดจาด%วยความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถควบคุมการเดินทาง
ให%เป;นไปตามแผนที่ได%วางไว% …” (กัลยณัฎฐ7 สิมานุรักษ7, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.4.3 ผู%นํา เที่ ย วต% องทํ า การศึกษาและต% องมีค วามรู% ด% านประวั ติ ศ าสตร7 ประเพณี
วัฒนธรรม และเส%นทาง ของประเทศเวียดนาม เพื่อผู%นําเที่ย วจะได%เตรียมข%อมูล สําหรับบรรยายให%
ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยวและตอบข%อซักถามของนักท'องเที่ยวได%อย'างน'าเชื่อถือ ในขณะเดีย วกันผู%นํา
เที่ยวต%องมีประสบการณ7ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศการมีประสบการณ7เข%า – ออก
ประเทศเวียดนาม และรู%จักพิธีการตรวจคนเข%าเมือง เพื่อผู%นําเที่ยวจะสามารถนํานักท'องเที่ยวผ'านพิธี
การตรวจคนเข%าเมืองได% และหากนักท'องเที่ย วไม'ส ามารถผ'านเข%าเมืองได%ผู%นําเที่ยวจะต%องให%ค วาม
ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวได%ทันท'วงที จะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการให%บริการของผู%นําเทีย่ ว
ดังคํากล'าวที่ว'า
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“ผู%นําเที่ยวที่ดีจะต%องทําการศึกษาข%อมูล ประเทศเวียดนาม แหล'งท'องเที่ยวที่
สําคัญของเวียดนามด%วยเพื่อจะได%ต อบคําถามของนักท'องเที่ยว ซึ่งถ%าหากผู%นําเที่ยวไม'ทราบข%อมูล
เฉพาะของประเทศหรื อแหล'ง ท'องเที่ ย วควรจะสอบถามจากมัค คุเ ทศก7ท%องถิ่ นเพื่อ เก็บ เป; นข% อมู ล
สําหรับตอบคําถามนักท'องเที่ย วในภายหลัง ไม'ค วรตอบคําถามหรือแนะนํานักท'องเที่ยวโดยที่ผู%นํา
เที่ยวเองก็ไม'ทราบข%อมูลที่ถูกต%องและเป;นข%อมูลที่ผิด …” (มาโนช ชาญนรา, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวต% องศึ กษา และมีค วามรู%ด%า นประวัติศ าสตร7 ประเพณี วัฒนธรรม
ของเวียดนามเพื่อบรรยายให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยว และตอบคําถามนักท'องเที่ยวได% สิ่งสําคัญที่สุดใน
ด%านการประกันคุณภาพคือการดูแลนักท'องเที่ยวทุกคนให%ได%รับ การบริการที่ดีแ ละคุณภาพมากที่สุด
ตลอดการเดินทาง…” (รภัสสรณ7 รังสีกาญจน7ส'อง, 2561: สัมภาษณ7)
“การเดินทางไปเวียดนามต%องผ'านด'านหลายด'าน ผู%นําเที่ยวต%องเตรียมเอกสาร
ผ'านแดน และต%องศึกษาขั้นตอน และพิธีการตรวจคนเข%าเมืองของแต'ละประเทศ อีกทั้งผู%นําเที่ยวต%อง
สามารถช' วยเหลื อ นั ก ท' อ งเที่ ย วให% ผ' า นเข% า เมื อ งได% ค รบทุ ก คน หากผู% นํ า เที่ ย วสามารถสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเวียดนามได%จะดีที่สุด…” (นัดชา วรรณงาม, 2561: สัมภาษณ7)
“การเดิ นทางไปต' างประเทศ ผู%นําเที่ ยวต% องมีค วามรู%ด% านภาษา และพิธีการ
ตรวจคนเข%าเมือง เพราะการเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวียดนามโดยรถบัสจะต%องผ'านพิธีการตรวจ
คนเข%าเมือง 2 ประเทศ ผู%นําเที่ยวต%องตรวจสอบหนังสือเดินทางของนักท'องเที่ยวทุกคนว'าได%รับการ
ประทับตรวจลงตราในเล'มหรือไม' เพราะบางครั้ง ตม.ของเวียดนามบางคนไม'ประทับ ตราเข%าเมืองให%
เมื่อถึงเวลาเดินทางออกจากประเทศจะมีป…ญหาอาจทําให%ถูกกักตัวหรือเสียค'าปรับได% ผู%นาํ เทีย่ วต%องให%
ความสําคัญในเรื่องนี้ด%วย…” (วิภาภารณ7 จุดจองศีล, 2561: สัมภาษณ7)
“การมีประสบการณ7เข%า – ออก ประเทศเวียดนาม ทําให%ผู%นําเที่ยวสามารถนํา
นักท'องเที่ยวเข%า – ออก เวียดนามได%เป;นอย'างดี ผู%นําเที่ยวทุกคนต%องให%ความสําคัญ การบรรยายหรือ
ให%ข% อมูล บนรถ รวมถึงการจั ดให%มีกิจกรรมบนรถนั้นผู%นําเที่ย วต% องมี เทคนิคและทักษะที่ดี เพื่ อให%
นักท'องเที่ยวมีส'วนร'วมในกิจกรรมทุกคนเพื่อลดความเหนื่อยหล%าจากการเดินทาง และเพื่อเป;นการ
สร%างความสัมพันธ7อันดีระหว'างผู%นําเที่ยวกับนักท'องเที่ยว…” (มานพ ภูมิลักษณ7, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.4.4 ผู%นําเที่ยวต%องมีความรู%ด%านภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ย วต%องมีประสบการณ7ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศ
และต%องมีความรู%ด%านภาษาอังกฤษด%วย หรือภาษาเวียดนามได%จะดีที่สุด เพราะจะได%บรรยายข%อมูลแก'
นักท'องเที่ยวได% ไกด7เวียดนามบางคนพูดภาษาไทยไม'ได%จําเป;นที่ผู%นําเที่ย วจะต%องทําหน%าที่แปล และ
บรรยายให%นักท'องเที่ยวเข%าใจ อีกทั้งผู%นําเที่ยวจะต%องต%องมีค วามรู%เกี่ย วกับประวัติศ าสตร7 ประเพณี
และวัฒนธรรมของเวียดนามด%วย…” (นภาพร ไชยกาล, 2561: สัมภาษณ7)
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“เวียดนามเป;นประเทศที่ใช%ภาษาอังกฤษน%อยมาก ผู%นําเที่ยวที่สารถพูดภาษา
เวียดนามได%จะดีที่สุด เพราะไกด7เวียดนามบางคนไม'สามารถพูดภาษาไทยได%เลย ผู%นําเที่ยวต%องศึกษา
ประวัติศาสตร7 ภูมิศาสตร7 และประเพณี ต'าง ๆ รวมไปถึงข%อมูลทั่วไปของเมืองที่เดินทางไป เพื่อจะได%
แนะนํานักท'องเที่ยวได%หากนักท'องเที่ยวสอบถามข%อมูล…” (นิธิพัฒน7 บุญสุข, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.4.5 บริษัท นําเที่ย ว หรือ ผู% นําเที่ยวควรจัดหาหรือแจกแผนที่สํ าหรับการเดินทาง
ท'องเที่ยวในเมืองนั้น ๆ เพื่อให%นักท'องเที่ยวสามารถออกเดินทางเองได% และนักท'องเที่ยวสามารถรับรู%
ได%ว'าผู%นําเที่ย วมีความเชี่ยวชาญในการนํา เที่ยวเมืองนั้น ๆ และสร%างความเชื่อมั่นในการให%บริการ
อย' างมื ออาชี พ และหลั ง จากสิ้ นสุ ด การนํ า เที่ ย วแล% ว ผู% นํา เที่ ย วควรให% นั ก ท' องเที่ ย วประเมิน การ
ให%บริการด%วยเพื่อผู%นําเที่ยวจะได%ทราบข%อบกพร'องและนํากลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในอนาคต อีก
ทั้งบริษัทจะได%ทราบถึงความต%องการ ป…ญหาและอุปสรรคตลอดการเดินทาง เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ให%บริการที่ดีแก'นักท'องเที่ยวต'อไป ดังคํากล'าวที่ว'า
“ในการนําเที่ยวต'างประเทศ ผู%นําเที่ยวมีความรู%ด%านภูมิศาสตร7 ประวัติศาสตร7
และเส%นทางการท'องเที่ยว เนื่องจากบางประเทศอาจจะไม'มีมัคคุเ ทศก7ท%องถิ่น ผู%นําเที่ยวจะต%องเป;น
ผู%บ รรยายข%อมูล และนําเที่ย วเอง ผู%นําเที่ย วจําเป;นอย'างยิ่งที่จะต%องมีค วามรู%ด%านภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต'างประเทศอื่นด%วย หากเป;นไปได%ในการไปเที่ย วต'างประเทศ บริษัทหรือผู%นําเที่ย วจัดหาหรือ
แจกแผนที่การเดินทางในเมืองนั้น ๆ ให%นักท'องเที่ยวสามารถออกเดินทางเองได%จะทําให%นักท'องเที่ย ว
สะดวกในการท'องเที่ยว มีทักษะและเตรียมพร%อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต%นแก'นักท'องเที่ยว …”
(พรหมลิขิต อุรา, 2561: สัมภาษณ7)
“ประเมินจากแบบสอบถามของลูกค%าหลังจบงาน คุณภาพการทํางานตลอด
การเดินทางหากผู%นําเที่ยวทําได%ตามที่ตกลงกับลูกค%าไว%หรือเกินความคาดหวังจะทําให%ลูกค%าเกิดความ
ประทับใจและกลับมาใช%บริการซ้ําในอนาคต ทีมงานที่บริการผู%นําเที่ยวเป;นผู%จัดทีมเองเพื่อการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากจบงานแต'ละวันจะต%องทําการสรุป งานเพื่อวางแผนการทํางานในวันต'อไป
และสรุปป…ญหาที่เกิดขึ้นระหว'างวันเพื่อหาทางแก%ไข…” (สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5 ด"านความเข"าอกเข"าใจ
ความเข%าอกเข%าใจ ผู%นําเที่ยวที่แสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นถึงความสามารถในการดูแลเอา
ใจใส'ผู%รับบริการตามความต%องการที่แตกต'างของลูกค%าแต'ละคน และให%บริการนักท'องเที่ยวให%ได%รับ
ความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกันทุกคนโดยไม'เลือกปฏิบัติ หรือให%ความสนิทสนมกับนักท'องเที่ยว
คนใดคนหนึ่งจนเกินไป
จากการสัมภาษณ7สามารถสรุปได%ว'า แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ในด%านความเข%าอกเข%าใจ ควรมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวดังนี้
4.3.5.1 ผู%นําเที่ยวที่ดี ควรมีการประสานงานกับร%านอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ เพื่อทํา
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานก'อนนํานักท'องเที่ยวไปใช%บริการหากไม'ได%มาตรฐานตามที่ตกลง
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ไว%จะต%องทําการปรับเปลี่ยนในทันทีเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%รับการบริการที่ดี และมีมาตรฐาน จะทําให%
นักท'องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในบริการมากที่สุด ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวควรตรวจสอบโรงแรม ร%านอาหาร รายการนําเที่ยว กับบริษัทไทย
และบริ ษัท เวีย ดนามเพื่อจะได% ทําการตรวจสอบความเรีย บร% อยก'อนที่จะนํ านักท'อ งเที่ยวเข% าไปใช%
บริ การ หากมีป… ญหาจะได% แก% ไขให%เ รีย บร%อยก' อนออกเดิ นทางหรือ ก' อนที่จะนํ า นักท'อ งเที่ ยวไปใช%
บริการ ระหว'างเดินทางต%องให%ความช'วยเหลือนักท'องเที่ย วให%ได% รับความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง…” (มานพ ภูมิลักษณ7, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวจะต%องรู%จักสังเกตพฤติกรรมของนักท'องเที่ยวแต'ละคนที่แตกต'างกัน
เพื่อศึกษาและวางแผนการให%บ ริการที่เหมาะสมแก'นักท'องเที่ยว ผู%นําเที่ย วจะต%องจัด เตรียมอาหาร
อาหารว'างและเครื่องดื่ม สําหรั บให%บริการแก'นักท'องเที่ยวอย'างเพีย งพอให%นักท'องเที่ย วได%รับการ
บริการที่ดีตลอดการเดินทาง ในส'วนบริษัทจะต%องพิจารณาในการเลือกโรงแรมที่พัก ร%านอาหารให%มี
มาตรฐาน และมี ค วามเหมาะสมกั บ นั ก ท' อ งเที่ ย วด% ว ยเพื่ อให% ผู% นํา เที่ ย วสามารถทํ า หน% าที่ ดู แ ล
นักท'องเที่ยวได%อย'างเต็มที่…” (สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5.2 ประเด็นสําคัญผู%นําเที่ยวที่ดีควรที่จะต%องรู%จักศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของ
นัก ท'องเที่ ยวที่มีค วามต% องการที่ แ ตกต' างกั นเพื่อเตรี ยมการและวางแผนการให% บ ริการที่ ดีมีค วาม
เหมาะสมแก'นักท'องเที่ยวเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%รับการบริการที่ดีสุด จากผู%นําเที่ยว ผู%นําเที่ย วต%องมี
หลักจิต วิท ยาในการบริการเพื่อการให%บริการที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต% องการของนักท'องเที่ย ว
สามรถทํางานภายใต%แรงกดดันได%เป;นอย'างดี มีความอดทนและใจเย็นในการทํางาน ดังคํากล'าวที่ว'า
“ผู%นําเที่ยวควรศึกษาพฤติกรรมของนักท'องเที่ย ว เพราะนักท'องเที่ยวแต'ล ะคนมีค วาม
ต%องการที่แตกต'างกัน ในการให%บริการต%องมีขอบเขตสําหรับการให%บริการ ผู%นําเที่ยวต%องมีการเตรียม
ความพร% อ มที่ จ ะให% บ ริ ก ารนั ก ท' อ งเที่ ย วเสมอ และบริ ก ารนั ก ท' อ งเที่ ย วทุ ก คนให% ไ ด% รั บ ความ
สะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกันในทุกครั้งที่ให%บริการ…” (กุลวดี ละม%ายจีน, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวที่ดีควรมีจิตวิทยาในการให%บริการแก'นักท'องเที่ยว และควรศึกษาพฤติกรรม
ของนักท'องเที่ยวที่มีค วามแตกต'างกัน เพื่อเตรียมความพร%อมในการให%บริการที่ดีแก'นักท'องเที่ย ว
เสมอ…” (กัลยณัฎฐ7 สิมานุรักษ7, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวต%องทําความเข%าใจความต%องการของนักท'องเที่ยวด%วย เพื่อเป;นข%อมูลในการ
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยวได%ตรงตามความต%องการของนักท'องเที่ยวที่แตกต'างกัน ผู%นําเที่ย วควรจะมี
จิตวิทยาในการบริการ และสร%างจิตสํานึกในการให%บริการแก'ลูกค%าทุกระดับให%เ ท'าเทียมกัน จะทําให%
นักท'องเที่ยวเกิดความประทับใจในตัวผู%นําเที่ยวมากที่สุด…” (พรหมลิขิต อุรา, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5.3 ผู%นําเที่ยวควรให%ความสําคัญกับนักท'องเที่ยวอย'างเท'าเทียมกันทุกคน ให%บริการ
นักท'องเที่ยวด%วยมาตรฐานเดียวกัน ไม'เลือกปฏิบัติ ไม'สนิทสนมหรือให%สิทธิพิเศษแก'นักท'องเที่ยวคน
ใดคนหนึ่ง เพื่ อความเท'า เที ย มกั นในบริการบริ การจะทํ าให%นั กท'องเที่ย วรั บรู% ถึง ความใส' ใจในการ
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ให%บริการของผู%นําเที่ยว และที่สําคัญจะได%เป;นมาตรฐานในการปฏิบัติต นของผู%นําเที่ยว ดังคํากล'าว
ที่ว'า
“การเอาใจใส'นักท' องเที่ย วต'อนักท'องเที่ย วทุกคนอย'างเท'าเทียมกันเป;นสิ่ง ที่
ผู% นํ า เที่ ย วต% อ งปฏิ บั ติ เ ป; น อั น ดับ แรก ผู% นํ า เที่ ย วต% อ งดู แ ลให%บ ริ ก ารนั ก ท' อ งเที่ ย วให% ไ ด% รับ ความ
สะดวกสบาย ศึกษาพฤติกรรมและความต%องการของนักท'องเที่ยวแต'ละคนเพื่อเตรียมการบริการที่ดี
และเหมาะกับนักท'องเที่ยวแต'ละคน …” (รภัสสรณ7 รังสีกาญจน7ส'อง, 2561: สัมภาษณ7)
“การบริการที่ดีและมีมาตรฐานเป;นสิ่งที่ผู%นําเที่ยวควรปฏิบัติแ ก'นักท'องเที่ย ว
ควรบริการนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'าเทีย มกัน ไม'เลือกปฏิบัติ ไม'ส นิทสนมหรือให%สิทธิพิเศษแก'
นักท'องเที่ยวคนใดคนหนึ่งจนทําให%นักท'องเที่ยวคนอื่นรู%สึกว'าได%รับบริการที่ไม'เท'าเทียมกัน และจะทํา
การทํางานของผู%นําเที่ยวไม'ราบรื่น…” (นิธิพัฒน7 บุญสุข, 2561: สัมภาษณ7)
“ผู%นําเที่ยวควรให%ค วามสําคัญกับนักท'องเที่ย วทุกคน และให%บริการนักท'องเที่ยวด%วย
มาตรฐานเดียวกันทุกคนโดยไม'เลือกปฏิบัติ ควรดูแลเอาใจใส'และให%บริการนักท'องเที่ยวทุกคนอย'าง
เท'าเทียมกัน …” (นัดชา วรรณงาม, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5.4 ผู% นําเที่ย วจะต% อ งแจ% ง กฎระเบี ย บ และข%อ บั ง คั บ ของประเทศเวีย ดนามให%
นักท'องเที่ยวทราบเพื่อความเข%าใจที่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ย งการปฏิบัติที่ผิดกฎระเบียบของประเทศ
เวียดนาม เพื่อแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นว'าผู%นําเที่ยวมีความรู%รอบตัวที่ดีน'าเชื่อถือ ดังคํากล'าวที่ว'า
“นักท'องเที่ยวมีพฤติกรรมและความต%องการที่แตกต'างกัน ดังนั้นผู%นําเที่ยวควร
ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต%นของนักท'องเที่ยว และต%องมีหลักจิตวิทยาในการบริการ เพื่อการให%บริการทีด่ ี
และเหมาะสมกับนักท'องเที่ยวควรมีการสอบถามความต%องการการบริการของนักท'องเที่ยวระหว'าง
เดินทางด%วย ผู%นําเที่ยวที่ดีควรให%บริการแก'นักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'าเทียมกันตามความเหมาะสม
และต%อ งอยู' ในขอบเขตจรรยาบรรณของการบริ การ ควรแจ%ง กฎระเบี ย บข% อบั ง คั บ ของประเทศ
เวียดนามให%นักท'องเที่ย วทราบเพื่อความเข%าใจที่ต รงกันจะได%ไม'มีข%อผิดพลาดขึ้นได%ในระหว'างการ
ท'องเที่ยว…” (มาโนช ชาญนรา, 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5.5 ผู% นํา เที่ ย วต% อ งมีก ารพั ฒ นาตนเองอย' า งสม่ํ า เสมอซึ่ งจะทํ า ให% ผู% นํ า เที่ ย วมี
มาตรฐานในการให%บริการสามารถให%บริการแก'นักท'องเที่ย วได%ทุกสถานการณ7อย'างมืออาชีพ ดังคํา
กล'าวที่ว'า
“ผู%นํา เที่ ยวต%อ งมี ความอดทนและมี ใจรักในงานบริการ เพราะต%องทํ าหน%า ที่
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยวที่มีความต%องการที่แ ตกต'างกันตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังต%องรู%จักสังเกต
พฤติกรรมของนักท'องเที่ยว เพื่อให%บริการที่ดีที่สุดแก'นักท'องเที่ยว ที่สําคัญผู%นําเที่ยวต%องพัฒนาตัวเอง
อยู'เสมอ …” (นภาพร ไชยกาล , 2561: สัมภาษณ7)
4.3.5.6 ผู%ประกอบการนําเที่ยว ควรจัดที่พัก ร%านอาหาร ที่ดีมีคุณภาพให%เหมาะสมกับ
นักท'องเที่ยวกลุ'มนักท'องเที่ยวด%วยเพื่อให%ผู%นําเที่ยวทําหน%าที่ดูแลนักท'องเที่ยวได%อย'างเต็มที่จะทําให%
นักท'องเที่ยวรับรู%ได%ถึงความพร%อม และเอาใจใส'ต'อนักท'องเที่ยวที่ดีในการบริการ ดังคํากล'าวที่ว'า
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“การดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางนั้นผู%นําเทีย่ วควรจะ
ประสานงานกับ ร%านอาหาร ที่พัก ยานพาหนะสําหรับนําเที่ยว ให%เรียบร%อยก'อนออกเดินเพื่อเป;นการ
ตรวจสอบความพร%อมก'อนนํานักท'องเที่ยวไปใช%บริการและจะได%ไม'มีป…ญหาเกิด ขึ้นระหว'างเดินทาง
นักท'องเที่ยวต%องได%รับบริการที่ดีที่สุดจากผู%นําเที่ยว…” (วิภาภารณ7 จุดจอง, 2561: สัมภาษณ7)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข"อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามของ
ผู% นํ าเที่ ย วในกลุ' มจั งหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล' าง 2 (อํ านาจเจริ ญ ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี) เป;นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบไปด%วย การวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการใช%แบบสอบถามและ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ7แบบกึ่งโครงสร%าง สัมภาษณ7เป;น
รายบุคคล และการประชุมกลุ'มย'อย ซึ่งในบทที่ 5 นี้ผู%วิจัยจะได%ทําการนําเสนอการสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข%อเสนอแนะตามวัตถุประสงค7ของการวิจัยตามลําดับ ดังต'อไปนี้
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข%อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
ผู%วิจัยได%สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห7ข%อมูลทั้งสองแหล'ง ประกอบไปด%วย 1) การวิเคราะห7
ข% อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 และการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวใน
กลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 จําแนกตามลักษณะ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได%และภูมิลําเนา โดยการนําข%อมูลที่ได%จากแบบสอบถามมาวิเคราะห7โดยการใช%
โปรแกรมการวิเคราะห7สถิติทางสังคมศาสตร7 2) การวิเคราะห7ข%อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพการ
บริ ก ารนํ า เที่ ย วในสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ด นามของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ ตอนล' า ง 2 และเสนอแนวทางการยกระดับ คุณภาพการบริก ารนํ าเที่ ย วใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดย
วิเคราะห7ข%อมูลด%วยการจัดหมวดหมู'เชิงเนื้อหา ตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย ดังต'อไปนี้
5.1.1 วั ตถุ ป ระสงค2ที่ 1 ศึ ก ษาสภาพของการบริ ก ารนํ าเที่ ย วในสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย ม
เวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ผลจากการศึกษาสภาพการให%บริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 สามารถสรุปสภาพการให%บริการนําเทีย่ วของ
ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยขั้นตอนการปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวมี
3 ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงาน คือ
5.1.1.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวก'อนปฏิบัติงาน
ผู%นําเที่ยวที่นํานั กท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ย วประเทศเวียดนามจะต%องเข%า
ประชุมกับบริษัทเพื่อรับใบงาน ศึกษารายละเอียดของการเดินทาง และวัตถุประสงค7การเดินทางของ
นักท'องเที่ยว ติดตามจัดเก็บพาสปอร7ตจากนักท'องเที่ยวเพื่อนํามาจัดทํารายชื่อการเดินทาง จัดทํา
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เอกสารผ'า นแดน เอกสารตรวจคนเข% าเมื อง (ต.ม.6) และเอกสารเกี่ย วกับ การเดินทาง จั ดเตรีย ม
โปรแกรมคู' มือการเดินทาง ใบจองร%านอาหาร ที่พัก เบิกค'า ใช%จ'า ย จัด ส'งใบแจ%งการเตรียมตั วการ
เดินทางและนัดหมายนักท'องเที่ยวก'อนเดินทางอย'างน%อย 3 วัน จัดเตรียมอุปกรณ7สําหรับใช%ในการ
บริการนักท'องเที่ยว เช'น ป•ายต%อนรับนักท'องเที่ยว ป•ายแท็กสําหรับติดกระเป™า ขนมเบรก อาหารว'าง
และเครื่องดื่ม กระเป™ายา ของที่ระลึก และอุปกรณ7สําหรับการทํางานอื่น ๆ เป;นต%น
5.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเที่ยว
ผู% นํ า เที่ ย วต% อ งแต' ง กายด% ว ยชุ ด เครื่ อ งแบบของบริ ษั ท หรื อ ตามระเบี ย บ
พระราชบัญญัติมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 เพื่อความเป;นระเบียบเรียบร%อย เริ่มต%นด%วยการไหว%แล%วกล'าว
คําทักทายแนะนําตัวพร%อมแนะนําทีมงานผู%ให%บริการ จากนั้นแนะนําโปรแกรมการท'องเที่ยว และให%
ข%อมูลเบื้องต%นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแก'นักท'องเที่ยว ช'วยเหลือนักท'องเที่ยวผ'านพิธีการ
ตรวจคนเข%าเมืองในการเข%า-ออก ประเทศ คอยดูแ ลอํานวยความสะดวกแก'นักท'องเที่ยว อธิบาย
ข%อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่นักท'องเที่ยวมีข%อสงสัยหรือมัคคุเทศก7ท%องถิ่นให%ข%อมูลยังไม'ครบถ%วน ผูน% าํ เทีย่ ว
ควรมีการตรวจสอบรายชื่อที่พัก ร%านอาหาร รายการอาหาร รายการนําเที่ย ว และการบริการอื่น ๆ
กับมัคคุเทศก7ท%องถิ่นให%ตรงกัน และต%องตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของร%านอาหาร รายอาหาร
รวมถึ งที่พักก'อนที่ จะนํ านักท' องเที่ ยวไปใช%บ ริการ ผู%นํา เที่ย วต%องมีความรู%ค วามสามารถด%านภาษา
รวมถึงภาษาเวียดนามเนื่องจากมัคคุเทศก7ท%องถิ่นบางคน และร%านค%า รวมถึงประชาชนชาวเวีย ดนาม
ส'ว นใหญ' ใช% ภ าษาเวี ย ดนามเป; นหลั ก บางครั้ งผู% นําเที่ ยวจะต% องทํ า หน% า ที่ แ ปลความหมายเพื่ อให%
นักท'องเที่ ย วเข%าใจด%วย ผู%นําเที่ยวต%องแจ%งเตือนนักท'องเที่ยวให%ตรวจสอบทรั พย7สินมีค'าเสมอเพื่ อ
ป•องกันการลืมและสูญหาย
5.1.1.3 ขั้นตอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู%นํา เที่ ย วจะต% องทํ าการสรุ ป ข% อมู ล อีกครั้ งเมื่ อเดิ นทางถึงประเทศไทยเพื่ อให%
นักท'องเที่ยวมีความเข%าใจไปในทางเดียวกัน สอบถามป…ญหาหรืออุปสรรค7ระหว'างการท'องเที่ยวของ
นักท'องเที่ยวด%วย กล'าวคําขอบคุณและเชิญชวนนักท'องเที่ยวให%กลับมาใช%บริการซ้ําอีกครั้งในอนาคต
พร%อมทั้งส'งนักท'องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ จัดทํารายงานสรุปป…ญหาและอุปสรรค7ตลอดการ
เดิน ทางส' ง ให% บ ริ ษั ท พร% อมส' งคื นอุ ป กรณ7 ในการทํางาน และสรุ ป ค' า ใช% จ'ายพร% อ มใบเสร็ จรั บ เงิ น
ค'าใช%จ'ายต'าง ๆ ส'งคืนให%กับบริษัทในทันที
5.1.2 วัตถุประสงค2ที่ 2 ประเมินคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ส'วนนี้เป; นการสรุป ผลที่ ได%จากการวิเคราะห7ข% อมูล ทางสถิ ติที่ได%จากการเก็บ รวบรวม
ข% อ มู ล จากแบบสอบถามคุ ณ ภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วของผู% นํ า เที่ ย วในกลุ' ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ดังรายละเอียดต'อไปนี้
5.1.2.1 ผลการวิเคราะห7ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาครั้ งนี้ ผู%ต อบแบบสอบถาม คือ นั กท' องเที่ ยวชาวไทยที่เ ดินทางไป
ท'องเที่ยวยังประเทศเวียดนามโดยมีผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เป;น
ผู%นํานักท'องเที่ยวเดินทางไป ผู%ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 คน พบว'า ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วน
ใหญ'เป;นเพศหญิง คิดเป;นร%อยละ 53.50 มีอายุระหว'าง 31–40 ปK คิดเป;นร%อยละ 30.50 มีสถานภาพ
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สมรส คิดเป;นร%อยละ 54.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป;นร%อยละ 77.50 มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจ%างบริษัทเอกชน คิดเป;นร%อยละ 33.80 มีรายได%มากกว'า 30,000 บาท คิดเป;นร%อยละ 40.20 และ
มีภูมิลําเนาอยู'จังหวัดอุบลราชธานี คิดเป;นร%อยละ 52.80
5.1.2.2 ผลการวิเคราะห7คุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ประกอบไปด%วย คุณภาพการบริการ
5 ด%าน ได%แก' ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได% ด%านการตอบสนองต'อ
ลูกค%า ด%านการประกันคุณภาพ และด%านความเข%าอกเข%าใจ โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.14
และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%านมีผลการวิเคราะห7มีดังต'อไปนี้
1) ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ
ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ป ระเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 2.90 และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากที่สุด
คือ ผู%นําเที่ยวแต'งกายสุภาพเรียบร%อย ตามกาลเทศะ ผู%นําเที่ยวมีบุคลิกภาพที่ดี หน%าตายิ้มแย%ม อยู'ใน
ระดับมาก คือ ผู%นําเที่ยวมีเอสารรายการนําเที่ยวและข%อมูลทั่วไปสําหรับนักท'องเที่ยว อยู'ในระดับน%อย
คือ ผู%นําเที่ยวมีธงสัญลักษณ7แสดงให%นักท'องเที่ย วมองเห็นได%ชัดเจน และผู%นําเที่ย วมีอุปกรณ7เครื่อง
ขยายเสียงช'วยในการบรรยายให%ข%อมูลนักท'องเที่ยว
2) ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได%
ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ป ระเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.22 และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากที่สุด
คื อ ผู% นํ า เที่ ย วผู% นํา เที่ ย วให% บ ริ การได% ต รงตามที่ ร ะบุ ไว% ในรายการนํ า เที่ ย ว ผู% นํ า เที่ ย วสามารถนํ า
นักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%อง อยู'ในระดับ มาก คือ ผู%นําเที่ย วให%บริการ
นักท'องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยไม'มีความผิดพลาด ผู%นําเที่ย วให%บริการนักท'องเที่ยวทุกครั้งด%วย
การบริ การที่ดีอย'างสม่ําเสมอ และผู%นําเที่ย วสามารถจัดหาหรือปรับเปลี่ยนการบริการทดแทนให%
นักท'องเที่ยวได%อย'างเหมาะสม
3) ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า
ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ป ระเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.14 และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากที่สุด
คือ ผู%นํา เที่ย วมี ค วามพร% อมในการให% บ ริการนักท' อ งเที่ ย วตลอดการเดิ นทาง ผู% นําเที่ ยวให% บริก าร
นักท'องเที่ยวทุกคนด%วยความเต็มใจ อยู'ในระดับมาก คือ ผู%นําเที่ยวช'วยเหลือนักท'องเที่ยวทุกครั้งโดย
ไม' ร อให% นั ก ท' อ งเที่ ย วร% องขอ ผู% นํ า เที่ ย วให% บ ริ ก ารนั ก ท'อ งเที่ ย วทุก คนอย' า งรวดเร็ ว ทั่ วถึ ง และ
นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายจากการให%บริการของผู%นําเที่ยวทุกครั้ง
4) ด%านการประกันคุณภาพ
ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ป ระเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
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โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.24 และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากที่สุด
คือ ผู%นําเที่ยวสามารถช'วยเหลือนักท'องเที่ยว เข%า-ออก ประเทศได% ผู%นําเที่ยวสามารถนํานักท'องเที่ยว
ไปตามรายการที่ระบุไว% ในโปรแกรมครบถ%ว น อยู' ในระดับ มาก คื อ ผู%นํา เที่ย วมีค วามรู%ด% านภาษา
สามารถสื่อสารและแปลความหมายให%นักท'องเที่ยวเข%าใจได%ผู%นําเที่ย วมีทักษะในการให%ข%อมูล ของ
สถานที่ ท' องเที่ ย วแก' นั กท' องเที่ ย วที่ ดี และผู% นํา เที่ ย วบรรยายให% ค วามรู% เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร7
ประเพณี และ ภูมิศาสตร7 แก'นักท'องเที่ยว
5) ด%านความเข%าอกเข%าใจ
ตั ว แทนผู% ให% ข% อ มู ล ส' ว นใหญ' ป ระเมิ น คุ ณภาพการบริ ก ารนํ า เที่ ย วใน
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ' มจัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล' าง 2
โดยรวมอยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.12 และเมื่อพิจารณาเป;นรายด%าน พบว'า อยู'ในระดับมากที่สุด
คือ ผู%นําเที่ยวตระหนักถึงผลประโยชน7สูงสุดของนักท'องเที่ยวเป;น อยู'ในระดับมาก คือ ผู%นําเที่ยวดูแล
นักท'องเที่ยวให%ได%รับความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน ผู%นําเที่ยวมีความสามารถในการให%บริการ
นักท'องเที่ยวที่มีความต%องการแตกต'างกัน ผู%นําเที่ยวมีความเอาใจใส'ต'อการบริการแก'นักท'องเที่ยวทุก
คน และผู%นําเที่ยวสอบถามนักท'องเที่ยวเสมอระหว'างนําเที่ยวเพื่อให%การช'วยเหลือและให%บริการ
5.1.2.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 จําแนกตามตัวแปรทีม่ ี
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได% และภูมิลําเนา พบว'า
1) นักท'องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต'างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการ
นําเที่ ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวี ยดนามของผู% นําเที่ย วในกลุ'มจั งหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 แตกต'างกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว'า จากป…จจัยส'วนบุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต'าง
กัน มีการประเมิ นคุ ณภาพการบริการที่ ต'า งกั นอย' างมีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 ในด%านการ
ตอบสนองต'อลูกค%า และด%านการประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 แตกต'างกัน
2) นักท'องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต'างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
แตกต'างกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว'า จากป…จจัยส'วนบุคคลที่มีอาชีพ แตกต'างกันมีการ
ประเมินคุณภาพการบริการที่ต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด%านความเป;นรูปธรรม
ของบริการ มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยว
ในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 แตกต'างกัน
3) นักท'องเที่ยวที่มีรายได%แตกต'างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
แตกต'างกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว'า จากป…จจัยส'วนบุคคลที่มีรายได%แตกต'างกันมีการ
ประเมินคุณภาพการบริการที่ต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด%านความเป;นรูปธรรม
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ของบริการ มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยว
ในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 แตกต'างกัน
4) นักท'องเที่ยวมีภูมิลําเนาแตกต'างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการนําเทีย่ ว
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
แตกต'างกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว'า จากป…จจัย ส'วนบุค คลที่มีภูมิลําเนาแตกต'างกันมี
การประเมิ นคุณภาพการบริก ารที่ต' างกัน อย'างมีนัย สํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในด%านความเป; น
รูป ธรรมของบริการ มีการประเมิ นคุณภาพการบริ การนํา เที่ ย วของผู% นํา เที่ ย วในกลุ' มจั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 แตกต'างกัน
5.1.3 วัตถุประสงค2ที่ 3 แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามของผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง 2
ส' ว นนี้ เ ป; น การสรุ ป ผลที่ ได% จากการสั มภาษณ7 ผู% เ ชี่ ย วชาญด% า นการท' อ งเที่ ย วในการ
เสนอแนะแนวทางการยกระดับ คุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ดังรายละเอียดต'อไปนี้
5.1.3.1 ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ
1) ผู%นําเที่ย วควรแต'ง กายให%สุ ภาพเรีย บร%อย ควรสวมใส'ชุ ดเครื่ องแบบของ
บริษัท หรือชุดแต'งกายที่ถูกต%องตามระเบียบของมัคคุเทศก7 และผู%นําเที่ย วตามประกาศของกรมการ
ท'องเที่ยว กระทรวงการท'องเที่ยวและกีฬา ได%กําหนดไว%
2) ผู%นําเที่ยวควรมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งบุคลิกภายใน และภายนอก เช'น ผู%หญิงควร
รวบผมให%เรียบร%อย หน%าตาสะอาด ยิ้มแย%ม มีกิริย าที่สํารวม พูดจาด%วยความสุภาพ ระหว'างปฏิบัติ
หน%าที่ควรวางตัวให%เหมาะสม ไม'สนิทสนมกับนักท'องเที่ยวจนเกินไป
3) ผู%นําเที่ย วควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ7 เครื่องมือที่จําเป;นจะต%องใช%สําหรับ
การติดต'อสื่อสาร และเอกสารสําคัญสําหรับใช%ในการปฏิบัติหน%าที่ให%พร%อม เช'น จัด เตรียมเอกสาร
รายการนําเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน เอกสารสําหรับการเดินทาง และจัดเตรียมแบบฟอร7มตรวจคนเข%า-ออก
ประเทศ (ต.ม 6) เพื่ออํานวยความสะดวกให%กับนักท'องเที่ยว
4) ผู%นําเที่ยวควรมีธงสัญลักษณ7เพื่อที่จะแสดงให%นักท'องเที่ยวสามารถมองเห็น
ได%อย'างชัดเจนขณะนําเที่ยว เพื่อป•องกันไม'ให%นักท'องเที่ยวเกิด การพลัดหลง ธงหรือสัญลักษณ7ค วรมี
ความแตกต'างหรือเป;นเอกลักษณ7ให%สามารถจดจําได%ง'าย เช'น ธงชาติไทย หรือธงที่มีตราบริษัทหรือ
เขียนข%อความเป;นภาษาไทย ตุ•กตาที่แสดงเป;นแบบไทย
5) ผู%นําเที่ยวควรจะต%องมีเครื่องขยายเสียงช'วยในการบรรยายให%ข%อมูลสถานที่
ท'องเที่ยว เนื่องจากสถานที่ท'องเที่ยวมีนักท'องเที่ยวจํานวนมากหากไม'มีเครื่องขยายเสียงอาจจะทําให%
นักท'องเที่ยวบางคนไม'ได%ยินผู%นําเที่ยวขณะกําลังให%ข%อมูลหรือได%ยินไม'ชัดเจนจะทําให%เกิด ความเข%าใจ
คลาดเคลื่อนได%
5.1.3.2 ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได%
1) ผู%นําเที่ยวควรมีบัตรผู%นําเที่ยว และขึ้นทะเบียนที่ถูกต%องตามระเบีย บกรมการ
ท'องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551
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2) ผู%นําเที่ยวควรศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและศึกษาภูมิศาสตร7
ประวัติศ าสตร7 ประเพณี กฎระเบีย บข%อบังคับ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนามและเส%นทางให%
ชํานาญ เพื่อบรรยายและตอบข%อซักถามของนักท'องเที่ยวได%ถูกต%องชัดเจนมีความเป;นมืออาชีพ
3) ผู% นําเที่ ยวควรมีวินัย และรั กษาเวลาในการทํ างานทุกครั้ งจะต% องทํา การนั ด
หมายเวลาที่ชัด เจนและตรงกันก'อนนํานักท'องเดินทางไปท'องเที่ย วสถานที่ต'าง ๆ หากทุกครั้งผู%นํา
เที่ยวสามารถควบคุมเวลาได%จะทําให%สามารถนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวครบตามรายการที่
ระบุไว% จะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความเชื่อถือไว%วางใจ
4) ผู%นําเที่ยวควรมีการเลือกใช%คําพูด น้ําเสียง ที่เหมาะและไพเราะในการบรรยาย
ให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยว อีกทั้งยังต%องมีเทคนิคในการพูดและสันทนาการให%ความบันเทิงผ'อนคลายแก'
นักท'องเที่ยวเพื่อสร%างบรรยากาศในการเดินทาง
5) ผู% นํา เที่ ย วควรจะมี การเลื อกใช%ย านพาหนะที่ ดีมี ค วามพร% อมสํ า หรับ การ
เดินทางระยะไกลและสามารถนํานักท'องเที่ยวไปถึงจุดหมายโดยราบรื่นไม'มีป…ญหา
6) ผู%นําเที่ย วต%องมีการพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู% เพิ่มเติมอยู'เ สมอเพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวในด%านวิชาการ และด%านการสร%างความบันเทิงได%ในขณะเดียวกันเพื่อ
สร%างมาตรฐานด%านความเป;นมืออาชีพให%กับผู%นําเที่ยว
7) ผู%นําเที่ยวต%องเป;นคนที่มีไหวพริบดี สามารถควบคุมการเดินทางให%เป;นไปตาม
โปรแกรมที่กําหนดไว% สามารถแก% ไขป… ญหาเฉพาะหน%าได%เ ป; นอย'างดี ปรั บ เปลี่ย นการเดิ นทางให%
เหมาะสมกั บ สถานการณ7 และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ผู% นํา เที่ ย วต% องนํ า นั กท'อ งเที่ ย วเดิ นทางไปยั งสถานที่
ท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%อง
5.1.3.3 ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า
1) ผู%นําเที่ยวควรจะต%องมีการเข%าประชุม และรับทราบเงื่อนไข ข%อตกลง เกี่ยวกับ
การให%บริการระหว'างบริษัทกับนักท'องเที่ยว เพื่อผู%นําเที่ยวจะได%เตรียมความพร%อมด%านการให%บริการ
ได%อย'างถูกต%องตรงตามข%อตกลงที่ให%ไว%กับนักท'องเที่ยวเพื่อลดป…ญหาระหว'างการเดินทาง และจะ
ส'งผลให%ผู%นําเที่ยวบริการนักท'องเที่ยวได%อย'างมีคุณภาพ
2) ผู%นําเที่ย วควรมีใจรักในงานบริการ มีความอดทนสูง สามารถทํางานภายใต%
แรงกดดันได%เป;นอย'างดี สามารถให%บริการนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'าเทียมกันและการให%บริการแก'
นักทุกเที่ยวทุกครั้งต%องเป;นการบริการที่ดีมีมาตรฐาน แต'จะต%องอยู'ในขอบเขตจรรยาบรรณของผู%นํา
เที่ยวและจริยธรรมทางสังคมเสมอ
3) ผู%นําเที่ยวที่มีประสบการณ7ในการทํางานมาก'อนและสามารถนําประสบการณ7
มาใช%จะทําให%สามารถดูแลและให%การให%บริการแก'นักท'องเที่ยวได%เป;นอย'างดี ประสบการณ7จากการ
ทํางานจะทําให%เกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญในการให%บริการนักท'องเที่ยวได%อย'างมืออาชีพ
4) ผู%นําเที่ยวจะต%องรู%จักเรียนรู%และสังเกตพฤติกรรมพร%อมทั้งลักษณะท'าทางของ
นัก ท'องเที่ ย วเพื่ อเรีย นรู%ถึ งความต%องการของนั กท' องเที่ย วแต' ล ะคนจึ ง จะสามารถตอบสนองและ
ให%บริการแก'นักท'องเที่ยวได%ตรงตามความต%องการอย'างทันท'วงที
5) ผู%นําเที่ยวควรมีการให%ความช'วยเหลือนักท'องเที่ยวทุกคนโดยที่นักท'องเทีย่ วไม'
ต%องร%องขอถือเป;นการตอบสนองต'อลูกค%าที่ดีที่สุด
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6) ผู%นําเที่ยวควรจะต%องรู%จักดูแลให%นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายอย'าง
เท'าเทียมกันทุกคนและให%บริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงเวลา
7) ผู%นําเที่ยวจะต%องทําการศึกษาข%อมูลสถานพยาบาลของเมือง หรือประเทศทีน่ าํ
นักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวด%วยเพราะหากมีเหตุการณ7จําเป;นนักท'องเที่ยวเกิด เจ็บป”วยอาจจะ
ต%องเข%ารับการรักษาได%อย'างทันท'วงที
5.1.3.4 ด%านการประกันคุณภาพ
1) ผู%นําเที่ยวควรเข%ารับการฝPกอบรมด%านภาษา เทคนิคการพูด และพัฒนาองค7
ความรู% ใหม' ๆ เพิ่ มเติ ม เสมอเพื่ อ ความเชี่ ย วชาญ และมี เ ทคนิ ค ในการพู ด แนะนํ าให% ข% อมู ล แก'
นักท'องเที่ยวอย'างมืออาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาต'างประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะทําให%
การบรรยายให%ข%อมูลนั้นมีความน'าเชื่อถือ และเป;นมืออาชีพมากขึ้น
2) ผู%นําเที่ยวควรจะต%องมีประสบการณ7ในการทํางาน และสามารถทํางานภายใต%
ความกดดันได%จะทําให%ผู%นําเที่ยวสามารถควบคุมสถานการณ7 และนําเที่ย วได%เดินทางไปยังสถานที่
ท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%องทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการให%บริการที่ดีจากผู%นําเที่ยว
3) ผู%นําเที่ยวที่ปฏิบัติหน%าที่ควรต%องทําการศึกษาและมีความรู%ด%านประวัติศาสตร7
ประเพณี วั ฒ นธรรมของประเทศเวี ย ดนามเพื่ อ เตรี ย มเป; น ข% อ มู ล สํ า หรั บ บรรยายให% ข% อมู ล แก'
นักท'องเที่ยว และตอบข%อซักถามของนักท'องเที่ยวได%อย'างน'าเชื่อถือ และข%อมูล ที่ให%แ ก'นักท'องเที่ย ว
นั้นเป;นข%อมูลจริงและมีความน'าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
4) ผู% นํา เที่ ย วควรจะต% องมี ป ระสบการณ7 ใ นการนํ า นั กท' อ งเที่ ย วเดิน ทางไป
ท'องเที่ยวต'างประเทศหากมีประสบการณ7เข%า–ออก ประเทศเวียดนาม และรู%จักพิธีการตรวจคนเข%า
เมือง สามารถนํานักท'อ งเที่ย วผ'านพิธีการตรวจคนเข%าเมืองได% นั้นจะทําให%นักท' องเที่ย วเกิ ดความ
ไว%วางใจและรับรู%ถึงความเอาใจใส'ต'อนักท'องเที่ยวเป;นอย'างดี
5) ผู%นําเที่ยวควรจะต%องมีความซื่อสัตย7ต'อนักท'องเที่ยวทุกครั้งในการให%บริการแก'
นักท'องเที่ยวจะต%องนํานักท'องเที่ย วเดินทางไปท'องเที่ย วให%ครบตามรายการที่ได%ระบุไว%แ ล%ว และไม'
ควรตัดหรือลดรายการโดยไม'จําเป;น หากจําเป;นจะต%องลดหรือตัดออกผู%นําเที่ย วควรแจ%งและอธิบาย
เหตุผลให%นักท'องเที่ยวได%ทราบถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนทุกครั้งเพื่อไม'ให%นกั ท'องเทีย่ วรูส% กึ ว'ากําลัง
ถูกเอาเปรียบจากการให%บริการของผู%นําเที่ยว
5.1.3.5 ด%านความเข%าอกเข%าใจ
1) ผู% นํา เที่ ย วควรจะต% องจั ด หาโรงแรมที่ พัก ร% านอาหาร ยานพาหนะ ที่ ดี มี
คุณภาพให%เหมาะสมกับกลุ'มนักท'องเที่ยว เพื่อให%ผู%นําเที่ย วทําหน%าที่ดูแลนักท'องเที่ยวได%อย'างเต็มที่
และทําให%นักท'องเที่ยวรับรู%ได%ถึงความพร%อมและเอาใจใส'ต'อนักท'องเที่ยวเป;นอย'างดี
2) ผู%นําเที่ยวควรศึกษา และสังเกตรู%จักพฤติกรรมของนักท'องเที่ย วที่แตกต'างกัน
เพื่อวางแผนการให%บริการที่ดีมีความเหมาะสมแก'นักท'องเที่ยวเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%รับการบริการทีด่ ี
จากผู%นําเที่ยว
3) ผู%นําเที่ยวควรมีหลักจิตวิทยาในการบริการเพื่อการให%บริการที่ดี และตรงตาม
ความต%องการของนักท'องเที่ยว
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4) ผู%นําเที่ยวควรให%ความสําคัญนักท'องเที่ยวอย'างเท'าเทียมกันทุกคน ให%บริการ
นักท'องเที่ยวด%วยมาตรฐานเดียวกัน ไม'เลือกปฏิบัติ ไม'สนิทสนมหรือให%สิทธิพิเศษแก'นักท'องเที่ยวคน
ใดคนหนึ่ง การให%บริการแก'นักท'องเที่ยวนั้นต%องเป;นการบริการที่ดี และมีมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน
5) ผู%นําเที่ยวต%องมีความรู%เกี่ยวกับกฎหมาย ข%อบังคับของประเทศเวียดนาม และ
แจ%ง ให% นักท'อ งเที่ย วทราบเพื่อความเข% าใจที่ ต รงกั น เพื่ อหลีกเลี่ย งการละเมิด หรือการปฏิ บัติ ที่ผิ ด
กฎหมาย ข%อบังคับของประเทศเวียดนาม เพื่อแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นว'าผู%นําเที่ยวมีความรู%รอบตัวที่
ดีน'าเชื่อถือ
6) ผู%นําเที่ยวต%องมีการพัฒนาตนเองอย'างสม่ําเสมอ เพื่อให%ผู%นําเที่ย วมีมาตรฐาน
ในการให%บริการสามารถให%บริการแก'นักท'องเที่ยวได%ทุกสถานการณ7อย'างมืออาชีพ
5.2 อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการในสาธารณรัฐสังคมนิย มเวียดนามของ
ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 ทําให%ทราบถึงคุณภาพการบริการนํา
เที่ยวของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ผู%วิจัยมีประเด็นทีส่ ามารถนํามา
อภิปรายเพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 ให%มีมาตรฐาน และมีคุณภาพการ
บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต%องการของนักท'องเที่ย วที่มีความคาดหวังว'าจะได%รับการบริการที่ดี
เป;นเลิศจากผู%นําเที่ยว
ทั้ ง นี้ ผู% วิ จัย ได% นํ า ผลการศึก ษา และแนวคิ ด ทฤษฏี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข%อ ง รวมถึ ง ข% อ มูล จาก
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ7 เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเที่ยวใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดย
นําแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuramam, Ziethaml, & Berry และได%นําตัวแบบ
และวิธีการประเมินคุณภาพการให%บริการ SERVQUAL มาใช%ในการศึกษา พบว'า
5.2.1 ด"านความเป5นรูปธรรมของบริการ
ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก มี
ค'าเฉลี่ ย 2.90 และเมื่อพิ จารณาเป;นรายข%อ พบว'า ผู%นําเที่ยวมี ธงสัญลั กษณ7แ สดงให% นักท'องเที่ย ว
มองเห็นได%อย'างชัดเจนขณะนําเที่ยวอยู'ในระดับน%อย เนื่องจากการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 และบริษัท นําเที่ยวส'วน
ใหญ'ที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวเวียดนามยังไม'มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย'างเคร'งครัด
เท'าที่ควร อีกทั้งยังไม'นิยมใช%ธงสัญลักษณ7ในการนําเที่ย ว มีเพียงป•ายสัญลักษณ7ที่ติดอยู'ด%านหน%ารถ
เท'านั้นทําให%โอกาสที่นักท'องเที่ยวจะเกิดการพลัดหลงกับคณะเดินทางมีสูงเนื่องจากมองไม'เห็นป•ายที่
ติดอยู'ด%านหน%ารถที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล%องกับ Jui-Chi (Ricky) Chang (2008) ได%ศึกษาการรับรู%
คุณภาพการให%บริการของนักท'องเที่ยวชาวไต%หวันในการเลือกซื้อแพคเกจทัวร7ท'องเที่ย วต'างประทศ
ผลการศึกษาพบว'า ด%านความเป;นรูปธรรมของการบริการ มีความสําคัญน%อยเมื่อเปรียบเทียบกับด%าน
อื่น ๆ ในแง'ของความต%องการของลูกค%าการรับรู%คุณภาพการบริการ และองค7ประกอบอื่น ๆ เช'น เป;น
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การสื่อสาร และ ความเป;นกันเองซึ่งเป;นสิ่งสําคัญเมื่อนํามาใช%กับอุตสาหกรรมการท'องเทีย่ วโดยเฉพาะ
อย'างยิ่งกับนักท'องเที่ยวชาวต'างชาติ อีกทั้งยังไม'เป;นไปในทางเดียวกันกับตัวแบบและวิธีการประเมิน
คุณภาพการให%บริการของ (Parasuramam, Ziethaml, & Berry, 1988) ในมิติที่ 1 ด%านความเป;น
รูปธรรมของบริการ คือสิ่งที่สามารถจับต%องได%ประกอบไปด%วย อุปกรณ7 เครื่องมือ และสัญลักษณ7 ที่
ทําให%ผู%รับบริการรู%สึกว'ามีความตั้งใจจากผู%ให%บริการ บริการที่ถูกนําเสนอออกมาเป;นรูปธรรมจะทําให%
ผู%รับบริการรับรู%ถึงการให%บริการได%ชัดเจนขึ้น จึงสะท%อนให%เห็นว'านักท'องเที่ยวที่เดินทางไปท'องเที่ย ว
ต'างประเทศส'วนใหญ'แล%วไม'ได%ให%ความสําคัญกับการใช%ธงสัญลักษณ7 และการใช%เครื่องเสีย งในการนํา
เที่ ย ว แต' นั ก ท' อ งเที่ ย วให% ค วามสํ า คั ญ ในด% านการดู แ ละเอาใจใส' ต' อนั ก ท' องเที่ ย วให% ไ ด% รับ ความ
สะดวกสบายตลอดการเดิ นทาง และสามารถตอบสนองความต% องการของนัก ท' องเที่ ยวได%อย' าง
ทันท'วงที
อย'างไรก็ตามนักท'องเที่ยวที่เดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวียดนามไม'ได%คาดหวังที่จะให%
ผู%นําเที่ยวใช%เครื่องขยายเสีย งในการอธิบ ายและบรรยายข%อมู ล หรือมี ธงสัญลักษณ7ในการนําเที่ย ว
เท'าที่ควร เนื่องจากนักท'องเที่ยวชาวไทยส'วนใหญ'เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ท'องเที่ย วแล%วนิยมเดิน
เที่ยวกันเองมากกว'าที่จะให%ผู%นําเที่ยวนําไปตามจุดต'าง ๆ และฟ…งการบรรยายรายละเอียดจากผู%นํา
เที่ยว ดังนั้นผู%นําเที่ยวต%องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให%บริการให%เหมาะสมกับนักท'องเที่ย วโดย
การแนะนํา อธิบายข%อมูลของสถานที่ท'องเที่ย วบนรถก'อนถึงสถานที่ท'องเที่ยว และเมื่อเดินทางถึง
สถานที่ท'องเที่ยวผู%นําเที่ยวแนะนําจุดหลัก ๆ ของสถานที่ท'องเที่ยวแล%วนัด หมายเวลาและจุดนัดพบ
ก'อนจะให%นักท'องเที่ยวได%เที่ยวชม เพราะบางครั้งนักท'องเที่ยวอาจจะใช%เวลากับสถานที่ท'องเที่ยวมาก
น%อยแตกต'างกั นตามความสนใจของแต'ละคน ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สุดคือผู%นําเที่ยวจะต%องทําการนั ด
หมายเวลาในการท'องเที่ยวและนัดหมายจุดขึ้นรถให%ชัดเจนเพื่อความไม'สับสนของนักท'องเที่ยว และมี
ความเข%าใจที่ตรงกัน เนื่องจากนักท'องเที่ยวโดยส'วนใหญ'ให%ความสําคัญกับการดูและเอาใจใส'จากผู%นํา
เที่ ย วในด% า นการจั ด เตรี ย มที่ พั ก ร% า นอาหาร และการบริก ารระหว' างการเดิ นทางให% ได% รับ ความ
สะดวกสบายเป;นสิ่งสําคัญมากกว'า เพราะฉะนั้นผู%นําเที่ย วต%องคอยดูแ ลอํานวยความสะดวกให%กับ
นักท'องเที่ยวจะทําให%นักท'องเที่ยวเกิดความประทับใจ
5.2.2 ด"านความเชื่อถือไว"วางใจได"
ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก
มีค'าเฉลี่ย 3.22 และเมื่อพิจารณาเป;นรายข%อ พบว'า ผู%นําเที่ยวให%บริการได%ตรงตามที่ระบุไว%ในรายการ
นําเที่ยว อยู'ในระดับมากที่สุด เป;นการแสดงให%เห็นถึงความสามารถของผู%นําเที่ยวในการให%บริการแก'
นักท'องเที่ยวได%ตรงตามที่ให%สัญญาไว%กับนักท'องเที่ยว ซึ่งการที่ผู%นําเที่ยวเที่ยวสามารถนํานักท'องเที่ยว
เดินทางไปท'องเที่ยวได%ครบตามที่ระบุไว%ในรายการนําเที่ยวนั้นยังแสดงให%นักท'องเทีย่ วเห็นถึงศักยภาพ
ของผู%นําเที่ยวอีกด%วยว'ามีความชํานาญเส%นทาง และรู%จักสถานที่ท'องเที่ยวในเวียดนามเป;นอย'างดี มี
ปฏิภาณไหวพริบที่ดีส ามารถวางแผน และควบคุมการเดินทางให%เป;นไปตามโปรแกรมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน7ของนักท'องเที่ยวเป;นที่สําคัญที่สุด จากผลการวิจัย พบว'า ผู%นําเที่ยวสามารถให%บริการได%
ตรงตามที่ระบุไว%ในรายการนําเที่ยว แสดงให%เห็นถึงความสามารถในการให%บริการที่ตรงกับสัญญาที่ผู%
ให% บ ริ ก ารได% ใ ห% ไ ว% กั บ ผู% รั บ บริ ก าร และบริ ก ารทุ ก ครั้ ง ต% อ งมี ถู ก ต% อ ง และสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง จะทํ า ให%

132
ผู%รับบริการรู%สึกว'าได%รับความน'าเชื่อถือ และสามารถทําให%นักท'องเที่ยวเกิด ความไว%วางใจได%จากการ
ให%บริการที่ดีของผู%นําเที่ยว และสอดคล%องกับกนกกาญจน7 ปานเปรม (2557) ได%ทําการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมือง ผลจากการวิจัย พบว' า ป… จจัย ส'ว น
บุคคลทุกข%อส'งผลต'อความคาดหวังของผู%โดยสารชาวไทยต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศยาน
ดอนเมือง และป…จจัยส'วนบุคคลทุกข%อ ยกเว%น ป…จจัยบุคคลด%านอายุไม'ส'งผลต'อการรับรู%ของผู%โดยสาร
ชาวไทยต'อคุณภาพบริการของท'าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ยังพบว'าผู%โดยสารมีค วามคาดหวัง
ต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมืองในด%านการให%ค วามมั่นใจต'อผู%โดยสารมากที่สุด
และพบว'า ผู% โดยสารชาวไทยมีการรับ รู%ต'อคุณภาพการบริการของท'าอากาศยานดอนเมืองในด%า น
ความน'าเชื่อถือไว%วางใจ มากที่สุด ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทําให%นักท'องเที่ยวส'วนใหญ'มีความต%องการที่
จะเดินทางไปท'องเที่ยวตามสถานที่ท'องเที่ย วต'าง ๆ ได%ตามที่ระบุไว%ในโปรแกรมและครบถ%วนทําให%
นักท'องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในบริการมากที่สุด
แสดงให%เห็นว'านักท'องเที่ยวโดยส'วนใหญ'เชื่อและปฏิบัติต ามผู%นําเที่ย วเสมอ ดังนั้นหาก
ผู%นํ าเที่ย วสามารถนํา นั ก ท'องเที่ ยวเดิ นทางไปท' องเที่ย วได%ค รบตามที่ ระบุ ไว% ในโปรแกรมนํา เที่ ย ว
ครบถ%วน ส'งผลให%นักท'องเที่ยวเห็นว'าผู%นําเที่ยวมีการวางแผนการเดินทางและวางแผนการทํางานที่ดี
และเป;นระบบ ทํ าให%เกิดข%อผิดพลาดในการเดินทางและการให%บ ริการน%อยที่สุด อีกทั้งยังสามารถ
ทํางานภายใต%สภาวะความกดดันได%เป;นอย'างดี นอกจากนี้แล%วผู%นําเที่ยวยังสามารถดูแ ลนักท'องเที่ย ว
ให%ได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางทุกคนอย'างเท'าเทียมกันโดยไม'เลือกปฏิบัติ เพราะการที่
นักท'องเที่ยวเลือกใช%บริการบริษัทนําเที่ยวย'อมหมายถึงนักท'องเที่ยวคาดหวังที่จะได%รับการบริการที่ดี
มีคุณภาพจากบริษัทนําเที่ยวและผู%นําเที่ยวที่เป;นผู%ให%บริการตลอดการเดินทาง
5.2.3 ด"านการตอบสนองต$อลูกค"า
ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก มี
ค' า เฉลี่ ย 3.14 และเมื่ อ พิ จารณาเป; น รายข% อ พบว' า ผู% นํ า เที่ ย วมี ค วามพร% อ มในการให% บ ริ ก าร
นักท'องเที่ยวตลอดเวลา อยู'ในระดับมากที่สุด ผู%นําเที่ยวแสดงให%นักท'องเที่ยวเห็นถึงความพร%อมในการ
ให%บริการนักท'องเที่ยวตลอดเวลาเสมอ เพราะเมื่อนักท'องเที่ย วต%องการความช'วยเหลือหรือต%องการ
การบริการจากผู%นําเที่ยว ผู%นําเที่ยวสามารถตอบสนองและให%บริการได%ในทันทีนั้นจะให%นักท'องเที่ย ว
เกิดความเชื่อถือและไว%วางใจในตัวผู%นําเที่ยวเนื่องจากผู%นําเที่ยวได%เตรียมความพร%อมที่จะให%บริการแก'
นักท'องเที่ยวได%ตลอดเวลาด%วยความเต็มใจ ทําให%นักท'องเที่ยวรับรู%ได%ว'าการบริการนั้นเป;นการบริการ
ที่ดีมีคุณภาพ และจะส'งผลให%นักท'องเที่ยวกลับมาใช%บ ริการซ้ําอีกในอนาคตเพราะการให%บริการที่ดี
และเป;นเลิศ ของผู%นําเที่ยวที่ได%บ ริการ ซึ่งสอดคล%องกับ Pakdil and Aydin (2007) ได%ทําการวิจัย
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู%ในการบริการของสายการบินโดย พบว'า ความแตกต'างของการ
รับรู% และความคาดหวังต'อการรับรู%การให%บริการมีผลติดลบทุกข%อ แสดงให%เห็นว'าสายการบินยังไม'
สามารถตอบสนองต'อความต%องการของผู%โดยสารได% จึงต%องปรับปรุงการให%บริการ ในด%านมิติของ
คุณภาพการบริการที่มีความสําคัญมากที่สุดต'อความคาดหวัง และการรับรู%ต'อการให%บริการ คือ ด%าน
การตอบสนองความต%องการของผู%ใช%บริการ (Responsiveness) เช'นคุณภาพการบริการให%บ ริการ
ด%านการสํารองที่นั่งของผู%โดยสาร หรือการจัดการกับความล'าช%าของเที่ยวบินหรือจากการให%บ ริการที่
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เกิดขึ้น และสอดคล%องกับผลงานวิจัยของ Nguyen Van Huy (2009) ได%ทําการวิจัยและศึกษาเรื่อง
การประเมินคุณภาพการบริการของโรงแรมในฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลจากการศึกษาพบว'าจาก
ผลของ Regression Analysis ป…จจัยทางกายภาพ (Tangibles) และป…จจัยด%านความรับผิดชอบ
(Responsiveness) เป;นป…จจัยหลักที่สําคัญที่มีผลต'อความพึงพอใจของนักท'องเที่ยว และมีผลต'อการ
กลับมาพักที่โรงแรมเดิมอีกครั้ง
แสดงให% เ ห็ น ได% ว' า การตอบสนองต' อ ลู ก ค% า ของผู% นํ า เที่ ย วมี ผ ลต' อ ความพึ ง ใจของ
นักท' องเที่ ยว เนื่องจากป… จจุบั นกลุ'มผู%สู งอายุ และวั ยเกษีย ณ นิย มเดินทางท'อ งเที่ยวต'างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เนื่องจากค'าใช%จ'ายในการเดินทางท'องเที่ยวไม'สูงมาก และการเดินทาง
สะดวกสบายทําให%การตัดสินใจเดินทางได%ง'ายขึ้น ซึ่งนักท'องเที่ย วกลุ'มนี้ต%องการการดูและเอาใจใส'
เป;นพิเศษ ถ%าผู%นําเที่ยวสามารถตอบสนองความต%องการของนักท'องเที่ยวกลุ'มนี้ได%ย'อมจะส'งผลต'อการ
กลับมาใช%บริการซ้ําอีกได%ในอนาคต การเดินทางท'องเที่ยวต'างประเทศผู%นําเที่ยวต%องมีค วามพร%อมใน
การให%บริการเสมอ รู%จักสถานที่เป;นอย'างดี เพื่อจะได%แนะนํานักท'องเที่ย วได%ในกรณีที่นักท'องเที่ย ว
สอบถามหรือต%องการความช'วยเหลือ
5.3.4 ด"านการประกันคุณภาพ
ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก มี
ค'าเฉลี่ย 3.24 และเมื่อพิจารณาเป;นรายข%อ พบว'า ผู%นําเที่ยวสามารถช'วยเหลือนักท'องเที่ยว เข%า–ออก
ประเทศได% และผู%นําเที่ยวนํานักท'องเที่ยวไปตามรายการที่ระบุไว%ในโปรแกรมครบถ%วน อยู'ในระดับ
มากที่สุด ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เป;นผู%ที่มีความรู%ความสามารถ
ทางภาษาและมีความสามารถในการสื่อสารระหว'างผู%นําเที่ยวกับนักท'องเที่ยวอย'างมีประสิทธิภาพ มี
บุคลิกภาพที่ดี สุภาพในการดูแล และบริการนักท'องเที่ยวเพื่อให%ได%รับความสะดวกสบาย และจะต%อง
รักษาสัญญาที่ได%ให%ไว%กับนักท'องเที่ยวว'าจะให%บริการที่ดีและตรงตามที่ได%ให%สัญญาไว%อย'างครบถ%วน
ดังผลการวิจัย พบว'า ผู%นําเที่ยวมีความรู%เกี่ยวกับพิธีการตรวจคนเข%าเมืองจึงสามารถให%ความช'วยเหลือ
นัก ท' องเที่ ย วเข% า ออก ประเทศได% อี ก ทั้งผู% นําเที่ ย วยั ง นํ านั กท' องเที่ ยวไปตามรายการที่ ระบุไว% ใน
โปรแกรมครบถ% วน แสดงให%นั กท' องเที่ ย วเห็ นถึ ง ความเอาใส'ต' อการบริ การที่ดีแ ละมีคุณภาพ ซึ่ ง
นักท'องเที่ยวได%รับบริการที่เกินกว'าที่คาดหวังไว% ซึ่งสอดคล%องกับ เสาวคนธ7 ศรีทองกุล (2556) ได%
ทําการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผู%โดยสารชาวไทยที่มีความสัมพันธ7กับ ความภักดีต'อ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว'า กลุ'มตัวอย'างมีระดับความพึงพอใจอยู'ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจจากมากไปหาน%อย ดังนี้ ด%านการสร%างความมั่นใจได% (Assurance) ด%านการ
สร%างความตอบสนองต'อความต%องการ (Responsiveness) ด%านการสร%างการดูแลเอาใจใส'ผู%ใช%บริการ
(Empathy) ด% า นการสร% า งความเชื่อ ถื อได% (Reliability) ด% า นการสร%า งบริก ารที่ เ ป; นรู ป ธรรม
(Tangibles) ตามลําดับ
อย'างไรก็ตามผู%นําเที่ยวที่มีความรู%ความสามารถทางด%านภาษา มีความรู%ด%านประวัตศิ าสตร7
ประเพณี วั ฒ นธรรม รวมไปถึ งสถานการณ7 เ หตุการณ7 บ% า นเมื อ งของประทศที่จะนํ านักท' องเที่ ย ว
เดินทางไปท'องเที่ยวนั้น และมีการเตรียมความพร%อมสําหรับการให%บริการนักท'องเที่ยวได%เป;นอย'างดี
เนื่ องจากบางครั้ งนั กท' องเที่ ยวที่ร'วมเดิ นทางไปกับ คณะอาจจะศึกษาข%อ มูล หรื อมี ความรู%เ กี่ย วกั บ
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ประเทศที่จะเดินทางไปท'องเที่ยวก'อนมาบ%างแล%วซึ่งนักท'องเที่ยวอาจจะสอบถามหรือมีข%อสงสัย หาก
ผู%นําเที่ยวมีข%อมูล ที่ถูกต%องหรือได%ทําการศึกษาข%อมูลที่นักท'องเที่ยวสอบถามมาแล%วก็จะทําให%ผู%นํา
เที่ยวสามารถตอบคําถามหรือแนะนํานักท'องเที่ยวได%ในทันที และข%อมูล นั้นต%องเป;นข%อมูล ที่ถูกต%อง
เป;นข%อมูลป…จจุบันจึงจะสามารถทําให%นักท'องเที่ยวรู%สึกได%ว'าผู%นําเที่ยวเป;นผู%มีค วามรู%ที่ดีน'าเชื่อถือ ซึ่ง
แสดงให%เห็นถึงความเป;นมืออาชีพในการทําหน%าที่ผู%นําเที่ยว
5.3.5 ด"านความเข"าอกเข"าใจ
ตัวแทนผู%ให%ข%อมูลส'วนใหญ'ประเมินคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล'าง 2 โดยรวมอยู'ในระดับมาก
มีค'าเฉลี่ย 3.13 และเมื่อพิจารณาเป;นรายข%อ พบว'า ผู%นําเที่ย วตระหนักถึงผลประโยชน7สูงสุด ของ
นัก ท'องเที่ย วเป;นสําคัญ อยู'ในระดั บมากที่สุ ด ผู% นําเที่ ยวในกลุ'มจั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล'าง 2 สามารถให%บริการนักท'องเที่ยวที่มีความต%องการที่แตกต'างกัน และเป;นการให%บริการที่ดี
อย'างเท'าเทียมกัน อีกทั้งยังคํานึงถึงผลประโยชน7สูงสุดของนักท'องเที่ยวเป;นสําคัญ จากผลการวิจัย
พบว'า ผู%นําเที่ยวที่นํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวประเทศเวียดนามได%มีการศึกษาพฤติกรรมของ
นักท'องเที่ย วมาก'อนแล%วเพื่อเตรีย มการและวางแผนการให%บริการแก'นักท'องเที่ยวทุกคนอย'างเท'า
เทียมกันเพื่อให%นักท'องเที่ยวได%รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางจากผู%นําเที่ยว อีกทั้งผู%นําเที่ยว
ยังให%ความสําคัญและไม'ละเลยต'อผลประโยชน7ที่นักท'องเที่ยวควรจะได%รับเป;นอย'างดี แสดงให%เห็นว'า
ผู% นํ าเที่ ย วมีค วามซื่ อ สั ต ย7 ต' อการปฏิ บั ติ ห น% าที่ เ พื่ อให% นัก ท' อ งเที่ ย วได% รับ ประโยชน7 สู ง สุ ด จากการ
ให%บริการในครั้งนี้อย'างมืออาชีพ ซึ่งสอดคล%องกับ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได%ทําการวิจัย ศึกษา
เรื่องคุณภาพการให%บริการของสถานที่ท'องเที่ยวที่มีผลต'อความพึงพอใจของนักท'องเที่ยวชาวไทยใน
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว'า นักท'องเที่ยวชาวไทยส'วนใหญ'เ ป;นเพศหญิง มีอายุ
ระหว'าง 20–30 ปK มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนั กศึกษา มีรายได%เฉลี่ย ต'อเดือน
15,001–35,000 บาท และให% ระดั บ ความคิด เห็ นของป…จ จั ย คุ ณภาพการให% บ ริ การของสถานที่
ท'องเที่ยวที่มีผลต'อความพึงพอใจของนักท'องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู'ในระดับพึงพอใจมาก และมี
ความพึงพอใจด%านการเข%าใจและรู%จักผู%รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด%านความน'าเชื่อถือไว%วางใจ
ได% และด%านการให%ความเชื่อมั่นต'อผู%รับบริการ
แสดงให%เห็นว'านักท'องเที่ยวส'วนใหญ'มีรายได%มากกว'า 30,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุ
มากกว' า 60 ปK ขึ้ น นิ ย มเดิ น ทางไปท' องเที่ ย วประเทศเวี ย ดนามมี จํา นวนเพิ่ มมากขึ้ น ทุ กปK และ
นักท'องเที่ยวกลุ'มนี้นิยมเดินทางโดยการซื้อแพ็ค เก็จทัวร7จากบริษัทนําเที่ยว ซึ่งนักท'องเที่ยวกลุ'มนี้มี
ความคาดหวั ง ต% อ งการความสะดวกสบาย และต% อ งการได% รั บ การดู แ ลจากผู% นํา เที่ ย ว เพราะ
วัตถุประสงค7การเดินทางไปท'องเที่ยวยังต'างประเทศของนักท'องเที่ยวกลุ'มนี้ คือ การพักผ'อนโดยการ
ท'องเที่ยวที่มีผู%คอยดูแลอํานวยความสะดวก จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให%ตลอดการเดินทาง ดังนั้น
จึงจําเป;นอย'างยิ่งที่ผู%นําเที่ยวต%องรู%จักศึกษาพฤติกรรมของนักท'องเที่ยวที่มีความต%องการที่แตกต'างกัน
ในการให%บริการนักท'องเที่ยว และมีจิตวิทยาในการพูดและให%ข%อมูลกับนักท'องเที่ยวกลุม' นีเ้ ป;นอย'างยิง่
หากผู%นําเที่ยวสามารถตอบสนองความต%องการและดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รบั ความสะดวกสบายโดยไม'
ต%องร%องขอแสดงให%เห็นถึงความเข%าอกเข%าใจนักท'องเที่ยวจะทําให%นักท'องเที่ยวประทับใจและนําไปสู'
การบอกต'อและการกลับมาใช%บริการซ้ําอีกในอนาคต
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จากผลการศึ กษา แสดงให%เ ห็ นว' า ผู% นํา เที่ ย วที่ นํ านั ก ท' องเที่ ย วเดิ นทางไปท' องเที่ ย ว
ประเทศเวียดนาม ต%องเป;นผู%ที่มีประสบการณ7ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศสามารถ
มีความรู%เรื่องพิธีการตรวจคนเข%าเมืองเป;นอย'างดี เพราะบางครั้งในการเดินทางเข%า – ออก ประเทศ
อาจต% องมีการช'ว ยเหลื อนัก ท'องเที่ย ว อีก ทั้ง ผู%นํา เที่ ยวจะต%อ งมี การศึ กษาข%อมูล เกี่ย วกับ ประเพณี
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร7 สถานที่ท'องเที่ยว เส%นทางการเดินทางของประเทศเวียดนามด%วยเพื่อจะได%
เป;นข%อมูลในการบรรยายแก'นักท'องเที่ยว นอกจากนี้แล%วผู%นําเที่ยวจะต%องเป;นผู%ที่รู%จักสังเกตพฤติกรรม
ของนักท'องเที่ยวแต'ละคนเพราะความต%องการของแต'ละคนแตกต'างกัน ผู%นําเที่ยวต%องมีใจรักในงาน
บริการ สามารถทํ างานภายใต%แ รงกดดั นได%เป; นอย'างดี มีทักษะในการพูดที่ดีน'าเชื่ อถื อ คอยดูแ ล
อํานวยความสะดวกให%แก'นักท'องเที่ยวตลอดการเดินทางให%ได%รับความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน
ประการสําคัญ ผู%นําเที่ยวต%องดูแลนักท'องเที่ยวทุกคนโดยเท'าเทียมกันไม'เลือกปฏิบัติ หรือให%ค วาม
สนิทสนมกับนักท'องเที่ยวคนใดคนหนึ่งเป;นพิเ ศษ และผู%นําเที่ยวจะต%องหมั่นศึกษาหาความรู%ใหม' ๆ
เสมอเพื่อให%ทันสถานการณ7ในป…จจุบัน และต%องมีความรู%ด%านภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม หรือภาษา
อื่น ๆ เพื่อสามารถสื่อสาร และแปลความหมายให%นักท'องเที่ย วเข%าใจได% ทั้งหมดที่กล'าวมาเป;นสิ่งที่
ผู%นําเที่ยวควรนําไปเป;นแนวทางในการปฏิบัติงานหน%าที่ผู%นําเที่ย วเพื่อให%เป;นผู%นําเที่ย วดีมีคุณภาพ
อย'างมืออาชีพ
5.3 ข"อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิย ามเวีย ดนาม
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 ซึ่งมีข%อเสนอแนะสําหรับผู%ที่สนใจที่
จะนําเอาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป;นแนวทางในการศึกษาต'อไป ดังนี้
5.3.1 ข"อเสนอแนะที่ได"จากการวิจัย
5.3.1.1 ด%านความเป;นรูปธรรมของบริการ
ผู%ป ระกอบการธุรกิ จนํ าเที่ ย วควรจั ด เตรี ย มอุป กรณ7 และเครื่ องมื อสื่ อสารที่
จําเป;นสําหรับการปฏิบัติให%กับผู%นําเที่ย วเพื่ออํานวยความสะดวกให%แก'นักท'องเที่ยวอย'างมืออาชีพ
เช'น จัดให%มีธงสัญลักษณ7ที่เป;นเอกลักษณ7ของบริษัทที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได%ในระยะไกล เครื่อง
ขยายเสี ย งสําหรั บบรรยายให%ข%อมู ล แก'นักท' องเที่ย ว ป•า ยติ ดหน%า รถ ป• ายชื่อหรื อเข็ม กลัด หมวก
สําหรับนักท'องเที่ยว เพื่อให%ผู%นําเที่ยวสามารถปฏิบัติงานได%สะดวกมากขึ้น และมีความเป;นมืออาชีพใน
การให%บริการ
5.3.1.2 ด%านความเชื่อถือไว%วางใจได%
ผู% นํา เที่ ย ว และผู% ป ระกอบการ ควรมี ก ารประชุ ม งาน ชี้ แ จงโปรแกรมการ
เดิน ทาง และรายการนําเที่ย ว ที่ จะนํานัก ท'องเที่ย วเดิ นทางไปท'องเที่ ยวอย'างละเอีย ดก'อนออก
เดินทาง เพื่อผู%นําเที่ยวจะได%ศึกษาเส%นทางการเดินทาง และศึกษาข%อมูลของแหล'งท'องเที่ยวสําหรับ
บรรยายให% ข% อมู ล นัก ท' องเที่ย ว และวางแผนการให% บ ริการที่เ หมาะสมแก'นั กท'องเที่ ย วตลอดการ
เดินทาง
ผู%นําเที่ยว มัคคุเทศก7ท%องถิ่น และทีมงาน ควรมีการประชุมสรุปงานประจําวัน
เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนป…ญหา อุปสรรค7 ในการทํางานของแต'ละวัน เพื่อหาทางแก%ไขป…ญหา และ
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เตรียมงานสําหรับวันต'อไป การนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศ ผู%นําเที่ยวควรมีประสบการณ7
ในการนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปต'างประเทศด%วย เพื่อจะได%ดูแลนักท'องเที่ยวได%อย'างมีประสิท ธิภาพ
อีกทั้งผู%นําเที่ย วจะต%องมีปฏิภ าณไฟไหวพริ บที่ดีในการบริ การ และสามารถปรับ เปลี่ ย นการบริการ
ให%แก'นักท'องเที่ยวได%ในกรณีฉุกเฉิน
5.3.1.3 ด%านการตอบสนองต'อลูกค%า
ผู%นําเที่ยวควรมีโอกาสที่จะได%เข%าพบปะและพูดคุยกับกลุ'มนักท'องเที่ยวร'วมกับ
ผู%ประกอบการ เพื่อทราบข%อตกลง และเงื่อนไขในการให%บริการของคณะเดินทาง เพื่อความเข%าใจที่
ตรงกั นในการบริ การ หากนักท' องเที่ ย วร% องขอการบริก ารที่ นอกเหนือจากข%อตกลง ผู%นํา เที่ ย วจะ
สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการให%บริการตามความเหมาะสมให%แก'นักท'องเที่ยวได% และจะได%ไม'เกิด
ป…ญหาตามมาในภายหลัง
5.3.1.4 ด%านการประกันคุณภาพ
ผู%นําเที่ยวควรมีการศึกษาหาข%อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร7 ประวัติศาสตร7 ประเพณี
วัฒนธรรม ของประเทศที่ผู%นําเที่ยวจะนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปท'องเที่ยวด%วย เพื่อเป;นข%อมูลสําหรับ
การนําเที่ยว บรรยายให%ข%อมูลแก'นักท'องเที่ยว ควรมีการฝPกอบรมทักษะในการพูด การใช%น้ําเสียงที่ดี
พัฒนาบุคลิ กภาพให%มีบุคลิ กภาพที่ดี และมีเทคนิคการพูด ที่ดีต' อหน% านักท' องเที่ย วเพื่อสร%างความ
น'าเชื่อถือให%กับตัวผู%นําเที่ยวเอง
5.3.1.5 ด%านความเข%าอกเข%าใจ
ผู%นําเที่ยวควรมีการสอบถามรายละเอียดเบื้องต%น ข%อจํากัด สิ่งที่สามารถปฏิบัติ
ได%ของนักท'องเที่ยวจากผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว เพื่อเตรียมการให%บริการที่เหมาะสมกับ ลูกค%าแต'
ละคน ผู%นําเที่ยวควรสังเกตพฤติกรรมนักท'องเที่ยวที่ร'วมเดินทาง เนื่องจากนักท'องเที่ยวแต'ล ะคนมี
ความต% องการที่แ ตกต'างกัน หรือ สอบถามจากนั กท'องเที่ยวโดยตรงเพื่อ ทราบข%อมูล เบื้องต%นของ
นักท'องเที่ยว เช'น บางคนมีโรคประจําตัวที่ต%องกินยาให%ตรงเวลา บางคนแพ%อาหารทะเล บางคนแพ%
อากาศ ฯลฯ หากผู%นําเที่ยวทราบข%อมูลดังกล'าวก'อนจะทําให%ผู%นําเที่ยวสามารถให%บริการ และปฏิบัติ
ตัวได%ตรงตามความต%องการของนักท'องเที่ยวแต'ละคนได%อย'างมืออาชีพ เพื่อลดป…ญหาการให%บริการที่
ไม'เท'าเทียมกัน
5.3.2 ข"อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป
5.3.2.1 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะคุณภาพการบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 เท'านั้น ควรศึกษาคุณภาพ
การบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของผู%นําเทีย่ วให%มี
มาตรฐาน และมีความเป;นมืออาชีพในด%านการให%บริการ
5.3.2.2 ควรศึกษาคุณภาพการบริการนําเที่ยวของผู%นําเที่ยวในในระดับประเทศ เพื่อให%
เป;นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวให%มีมาตรฐาน และมีความเป;นมืออาชีพใน
ด%านการให%บริการให%กับสายงานด%านการบริการ
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บริษัทอุบลบุญโชคทัวร7
สมาคาธุรกิจท'องเทีย่ วจังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสสรณ7 รังษีกาญจน7ส'อง ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว บริษัทสีสัน หรรษา ทัวร7
วิภาภรณ7 จุดจองศีล
ผู%นําเทีย่ ว
บริษัทยูบีเค ทราเวล เซ็นเตอร7
ศิริบูรณ7 โสมรักษ7
ผู%นําเทีย่ ว
บริษัทชัยอีสาณทัวร7
สุดดีงาม ล้ําเลิศจิระชัย ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว บริษัทชัยอีสาณทัวร7
พรหมลิขติ อุรา
ผู%ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว บริษัทพีเอส ไทยแลนด7
ทราเวล แอนด7 เซอร7วิส
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แบบสัมภาษณ2
สภาพของการบริการนําเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเทีย่ ว
ในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ส'วนที่ 1 ประเด็นการบอกเล'าแลกเปลี่ยนประสบการณ7การทํางานของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
วันที่ทําการสัมภาษณ7..................................................
สถานที่.......................................................................
ชื่อผู%ให%สมั ภาษณ7.........................................................
ตําแหน'ง......................................................................
1. ท'านมีกระบวนการ และ ขั้นตอนการทํางานในการบริก ารนําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามอย'างไร
..................................................................................................................................................
ก'อนปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
..................................................................................................................................................
ขณะปฏิบัติหน%าที่ผู%นําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
..................................................................................................................................................
สิ้นสุดการปฏิบัตหิ น%าที่ผู%นําเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
.................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ2
แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ของผู%นําเทีย่ วในกลุม' จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
ส'วนที่ 1 ประเด็นสัมภาษณ7เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2
วันที่ทําการสัมภาษณ7..................................................
สถานที่.......................................................................
ชื่อผู%ให%สมั ภาษณ7.........................................................
ตําแหน'ง......................................................................
1. ท'านคิดว'าจะมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด%านความเป;นรูปธรรม
ของบริการ ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อย'างไร
..................................................................................................................................................
2. ท'านคิดว'าจะมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด%านความไว%วางใจ ของ
ผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อย'างไร
..................................................................................................................................................
3. ท'านคิดว'าจะมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด%านการตอบสนองต'อ
ลูกค%า ของผู%นําเทีย่ วในกลุม' จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อย'างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท' า นคิ ด ว' า จะมี แ นวทางการพั ฒนาและปรั บ ปรุ งคุ ณภาพการบริ ก ารในด% า นการประกั น
คุณภาพ ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อย'างไร
..................................................................................................................................................
5. ท'านคิดว'าจะมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด%านความเข%าอกเข%าใจ
ของผู%นําเที่ยวในกลุ'มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 อย'างไร
..................................................................................................................................................
.
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แบบสอบถามชุดที่

แบบสอบถาม
เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
ผู"นําเที่ยวในกลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง2
(อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
_____________________________________________________________________
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป;นส'วนหนึง่ ของการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร7มหาบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมการท'องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อหาแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการบริการนําเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเทีย่ วในกลุม'
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
2. ผู%ศึกษาขอความอนุเคราะห7ในการตอบแบบสอบถามจากท'านโดยการตอบแบบสอบถาม
ข%อมูลการตอบแบบสอบถามของท'านจะถูกเก็บเป;นความลับและข%อมูลที่ได%จะนําไปใช%สําหรับ
การศึกษาเท'านั้นไม'มีผลกระทบใด ๆ ต'อตัวท'านซึ่งผู%ศกึ ษาได%ทําแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส'วน
ประกอบไปด%วย
ส$วนที่ 1 ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม
ส$วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพบริการนําเทีย่ วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นํา
เที่ยวในกลุม' จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี)
ส$วนที่ 3 ข%อเสนอแนะอื่น ๆ
3. ขอความกรุณาท'านตอบแบบสอบถามตามความเป;นจริง และครบทุกขั้นตอนเพื่อให%ได%
ข%อมูลในการวิจัยที่มคี วามเทีย่ งตรงและเกิดประโยชน7อย'างแท%จริง
ขอขอบพระคุณท'านเป;นอย'างสูงที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
นายกิตต7กวินเดชน7 วงศ7หมั่น
นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ส$วนที่ 1 ข"อมูลทัว่ ไปของผู"ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในช'อง [ ] หน%าหัวข%อทีต่ รงกับความเป;นจริงและตรงกับความ
คิดเห็นของท'านมากทีส่ ดุ
1. เพศ [ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[ ] น%อยกว'าหรือเท'ากับ 20 ปK [ ] 21-30 ปK [ ] 31-40 ปK
[ ] 41-50 ปK
[ ] 51-60 ปK [ ] มากกว'า 60 ปKขึ้นไป
3. สถานภาพ
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หม%าย/หย'าร%าง
4. ระดับการศึกษา
[ ] ต่ํากว'าปริญญาตรี
[ ] ปริญญาตรี
[ ] สูงกว'าปริญญาตรี
5. อาชีพ
[ ] นักเรียน/นักศึกษา
[ ] ข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] ประกอบธุรกิจส'วนตัว
[ ] พนักงาน/ลูกจ%างบริษัทเอกชน
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
6. รายได%ต'อเดือน
[ ] น%อยกว'าหรือเท'ากับ 10,000 บาท [ ] 10,001-20,000 บาท
[ ] 20,001-30,000 บาท
[ ] มากกว'า 30,000 บาทขึ้นไป
7. ภูมลิ ําเนา (โปรดระบุ)........................
ส$วนที่ 2 คุณภาพบริการนําเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู%นําเที่ย วในกลุ'มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล'าง 2 (อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
คําชี้แจง จากการนําเที่ยวของผู%นําเที่ย วในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม ท'านมีความพึงพอใจต'อ
คุณภาพการบริการของผู%นําเที่ยวดังกล'าว ตามข%อคําถามที่ปรากฏในตารางด%านล'างนี้มากน%อยเพียงใด
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช'องว'างที่ตรงกับ ความพึงพอใจของท'านมากที่สุด โดย 4 หมายถึงพึง
พอใจมากที่สุด ไปจนถึง 1 พึงพอใจน%อยที่สุด
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คุณภาพการให"บริการของผู"นําเที่ยว
1. ความเป5นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)
1. ผู%นําเที่ยวแต'งกายสุภาพเรียบร%อย ตามกาลเทศะ
2. ผู%นําเที่ยวมีบ ุคลิกภาพที่ดี หน%าตาสดชื่น ยิ้มแย%ม
3. ผู%นําเที่ยวมีเอกสาร รายการนําเที่ยว และข%อมูลทั่วไปสําหรับนักท'องเที่ยว
4. ผู%นํา เที่ ยวมีธ งสัญ ลั กษณ7 แสดงให% นักท'องเที่ยวมองเห็นได% อย' างชัด เจนขณะนํ า
เที่ยว
5. ผู%นําเที่ยวมีอุปกรณ7เครื่องขยายเสียงช'วยในการบรรยายให%ข%อมูลนักท'องเที่ยว
2. ความเชื่อถือไว"วางใจได" (Reliability)
1. ผู%นําเที่ยวให%บ ริการได%ตรงตามที่ระบุไว%ในรายการนําเที่ยว
2. ผู%นําเที่ยวให%บ ริการนักท'องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยไม'มีความผิดพลาด
3. ผู%นําเที่ยวสามารถนํานักท'องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท'องเที่ยวได%อย'างถูกต%อง
4. ผู%นําเที่ยวให%บ ริการนักท'องเที่ยวทุกครั้งด%วยการบริการที่ดีอย'างสม่ําเสมอ
5. ผู%นําเที่ยวสามารถจัดหาหรือปรับ เปลี่ยนการบริการทดแทนให%นักท'องเที่ยวได%
อย'างเหมาะ
3. การตอบสนองต$อลูกค"า (Responsiveness)
1. ผู%นําเที่ยวมีความพร%อมในการให%บริการนักท'องเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ผู%นําเที่ยวช'วยเหลือนักท'องเที่ยวทุกครั้งโดยไม'รอให%นักท'องเที่ยวร%องขอ
3. ผู%นําเที่ยวให%บ ริการนักท'องเที่ยวทุกคนอย'างรวดเร็ว ทั่วถึง
4. ผู%นําเที่ยวให%บ ริการนักท'องเที่ยวทุกคนด%วยความเต็มใจ
5. นักท'องเที่ยวได%รับ ความสะดวกสบายจากการให%บริการของผู%นําเที่ยวทุกครั้ง
4. การประกันคุณภาพ (Assurance)
1.ผู%นําเที่ยวมีความรู%ด%านภาษาสามารถสื่อสารและแปลความหมายให%นักท'องเที่ยว
เข%าใจได%
2. ผู%นําเที่ยวมีทักษะในการให%ข%อมูลของสถานที่ท'องเที่ยวแก'นักท'องเที่ยวที่ดี
3.ผู%นําเที่ยวบรรยายให%ความรู%เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร7 ประเพณี และ ภูมิศาสตร7 แก'
นักท'องเที่ยว
4. ผู%นําเที่ยวสามารถช'วยเหลือนักท'องเที่ยว เข%า-ออก ประเทศได%
5. ผู%นําเที่ยวนํานักท'องเที่ยวไปตามรายการที่ระบุไว%ในโปรแกรมครบถ%วน
5. ความเข"าอกเข"าใจ (Empathy)
1. ผู%นําเที่ยวดูแลนักท'องเที่ยวให%ได%รับ ความสะดวกสบายอย'างเท'าเทียมกัน
2. ผู%นําเที่ยวมีความสามารถในการให%บ ริการนักท'องเที่ยวที่มีความต%องการแตกต'าง
กัน
3. ผู%นําเที่ยวมีความเอาใจใส'ต'อการบริการแก'นักท'องเที่ยวทุกคน
4. ผู%นําเที่ยวสอบถามนักท'องเที่ยวเสมอระหว'างนําเที่ยวเพื่อให%การช'วยเหลือและ
ให%บ ริการ
5. ผู%นําเที่ยวตระหนักถึงผลประโยชน7สูงสุดของนักท'องเที่ยวเป;นสําคัญ

ระดับคุณภาพบริการ
มาก
น"อย
ที่สุด มาก น"อย ที่สุด
(4) (3) (2) (1)
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ส$วนที่ 3 ข"อเสนอแนะอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท$านที่ได"ให"ความร$วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ประวัติผู"วิจัย
ชื่อ
วัน/เดือน/ป8 เกิด
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน
ตําแหน$ง
ทีอ่ ยู$

นายกิตต7กวินเดชน7 วงศ7หมั่น
30 ธันวาคม 2522
พ.ศ. 2540 มัธยมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
พ.ศ. 2542 อนุปริญญา
สาขาวิชาธุรกิจการท'องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2550 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท'องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยพายัพ
บริษัท ยูบเี ค ทราเวล เซ็นเตอร7
กรรมการผู%จัดการ
บ%านเลขที่ 105 หมู'ที่ 14 ตําบลขามใหญ' อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

