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บทที่ 1 

 

บทนาํ 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) มีวิสัยทัศนวามหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศโดย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน  พันธกิจ

ของยุทธศาสตรใหม ประกอบดวย 1.ผลิตบัณฑิต  2.วิจัยสรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล 3.ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี นอมนําแนวพระราชดําริ และทํานุบํารุง

ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และ

ผูประกอบการในการจัดการศึกษา 5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน โปรงใส ดวย

หลักธรรมาภิบาล  สูการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนากาวหนา อยางตอเน่ืองและย่ังยืน    ยุทธศาสตรใหม

ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คือการพัฒนาทองถิ่นซึ่งรวมถึงการบูรณา

การพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาสังคมทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยการสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีจึงจัดทําโครงการวิจัยในเรื่องของมัคคุเทศกอาสาสมัครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกจิใน

ชุมชนกุฎีจีน และวัดกัลยาณซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนเกาแกและเปนพ้ืนที่ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชน ประวัติศาสตร ศาสนศิลปริมฝงแมนํ้าเจาพระยาทั้ง

สามศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นรวมทั้ง อาหาร ขนม และของที่ระลึกที่ผูอยูอาศัยในชุมชนเหลาน้ีผลิต

ขาย  เปนโอกาสที่นักศึกษาเหลาน้ีจะไดถายทอดความรูใหกับนักทองเที่ยวนานาชาติผูมีความสนใจในการ

ทองเที่ยววิถีชุมชน  ซึ่งเปนทั้งการใหบริการทางวิชาการและการสรางเครือขายและความรวมมือกับภาค

ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น  โดยใหนักศึกษาไดฝกทักษะภาษาพรอมกับการเรียนรูการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางคณุคาและเพ่ิมมลูคาทางการ

ทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษา เพ่ือใหมี
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ความรูความภาคภูมิใจในสังคมไทยเปนภูมิคุมกันและภูมิรูเก่ียวกับสังคมไทยของตน  และหลังจากการ

ฝกอบรมความรูทั้งในชั้นเรียน ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  และนักศึกษาจึงไดฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศก

อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนแลว  จากน้ันสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงจัดทําโครงการศึกษาเจตคติของ

นักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

การวจิัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคเุทศกอาสาสมัครในชมุชนกุฎจีีนและ

วัดกัลยาณ” มีวัตถุประสงคสองประการดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมคัคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎจีีนและ

วัดกัลยาณ  

2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณให

เปนทีพ่ึงพอใจของนักทองเที่ยวและเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศกึษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุร ี

 

คําถามการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและ

วัดกัลยาณ” มีคําถามการวิจัย 2 ขอ คือ 

1. นักทองเที่ยวมีเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนอยางไร  

2. อะไรคือแนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชมุชนกฎุจีนีใหเปนทีพึ่งพอใจ

ของนักทองเที่ยวและเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

อบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีของเขตการวิจัยดังนี้ 

   1. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เทานั้น 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาเจตคติของนักทองเที่ยวทีมี่ตอจรรยาบรรณมัคคุเทศก

อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนตามแนวทางของคุณลักษณะทั่วไปและจริยธรรมของมัคคุเทศก 
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3. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยศึกษาเฉพาะขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีซึ่ง

แบงเปนสองกลุมคือ กลุมแรกนักทองเที่ยวจํานวนทั้งหมด 383 คน ซึ่งรับบริการจากมัคคุเทศกอาสาสมัคร

ที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชา Thai Case Studies และรวมโครงการ Volunteer Guides Conducting 

Tours around Kudichin Community ในภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 36 คน กลุมที่สองคือนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 36 คนดังกลาวขางตนเพ่ือหาความคิดเห็นของนักศึกษาที่รวม

โครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

4. ขอบเขตดานสถานที่ ผูวิจัยสอบถามเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวทีร่ับบริการนําเที่ยวจาก 

มัคคุเทศกอาสาสมัครในบริเวณชมุชนกุฎจีีนและชุมชนวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครเทาน้ัน  

นิยามศัพท 

 

คําจํากัดความของคําศัพทที่ใชในความหมายเฉพาะในการวิจัยเรื่อง  “เจตคติของนักทองเทีย่วตอ

จรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ”มีดังน้ี 
 

เจตคติ หมายถึง สภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณอันเปนผลใหเกิดทาทีหรอื

ความคิดเห็น ความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ  ในที่นี้คือเจตคติการตอบสนองที่

แสดงถึงความรูสึก ทาทีหรือความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบตอจรรยาบรรณ

ของมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

จรรยาบรรณ หมายถึง ชุดของกฎเกณฑทีกํ่าหนดขึ้น สําหรับผูที่เปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหน่ึง

เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง  หรือเปนประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงาน เพ่ือ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก 

นักทองเที่ยว ในที่ น้ีหมายถึงผูที่เดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเพ่ือพักผอนหรือ

สนุกสนานหรือเพ่ือแสวงหาความรู และประสบการณใหมในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ  

มัคคุเทศก ในที่น้ีหมายถึงผูที่นําพาผูเยี่ยมชมใหความชวยเหลือ และใหขอมูล ความรู 

ความเขาใจทางดาน สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร แกผูเย่ียมชมหรือนักทองเที่ยว 

มัคคุเทศกอาสาสมัคร  ในที่นี้หมายถึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่รวมโครงการ Volunteer Guides Conducting Tours 

around Kudichin Community และปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกโดยไมมีสินจาง 
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ชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ หมายถึงยานเกาแกที่มีผูคนมาตั้งรกรากอาศัยอยูนานกวา 

400 ป เปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีศาสนสถานที่สําคัญหลาย

ศาสนา ไดแก วัดประยุรวงศาวาส วัดซางตาครูส ศาลเจาเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ 

มัสยิดบางหลวง  ชุมชนกุฎีจีนอยูริมฝงแมนํ้าเจาพระยา ตั้งอยูที่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การวิจัย เรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชมุชนกุฎจีนีและ

วัดกัลยาณ” ไดรับประโยชน ดังนี ้

1. ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย 

 ผลการวิจัยน้ีทําใหไดรูความคิดเห็นเจตคติของนักทองเที่ยวที่มีตอจรรยาบรรณมัคคุเทศก

อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน  ทําใหสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและชุมชนกุฎีจีนสามารถปรับปรุงคุณภาพของการบริการนักทองเทีย่วทีเ่ขามา

เย่ียมชมชุมชนได  

 

 2. ผูใชผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย 

ผลการวิจัยน้ีทําใหไดรูเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎี

จีนและวัดกัลยาณซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่รวมโครงการ Volunteer Guides Conducting Tours around Kudichin 

Community ซึ่งจะเปนแนวทางแกผูที่มีสวนเก่ียวของไดแก อาจารยผูสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สามารถปรับปรุงการฝกอบรม กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนหลักสูตรใหตอบสนองความตองการ

ของตลาดมากยิ่งขึ้น 




