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บทที่ 2 

 

ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

 ในการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน

และวัดกัลยาณ” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนพ้ืนฐานในการวิจัย โดยผูวิจัยได

แบงประเด็นการนําเสนอเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจรรยาบรรณการทองเที่ยวและจรรยาบรรณมัคคุเทศก 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ 

 

ในหัวขอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเจตคติมี 4 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความหมายของเจตคต ิ  

2) องคประกอบของเจตคต ิ 3) ลักษณะของเจตคต ิและ 4) ปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ  

 

 ความหมายของเจตคติ 

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายเจตคติวา “ทาทีหรือความรูสึก

ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.” และภาษาอังกฤษใชคําวา attitude 

สงวนศรี วิรัชชัย (2527)  ใหความหมายเจตคติวาเปนสภาพความคิด ความเขาใจและความรูสึก

เชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ อาจเปน วัตถ ุสถานการณ ความคิด ผูคน เปนตน ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนมที่

จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ัน ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของเจตคติที่ม ี

พจนานุกรม Cambridge (2019) ให คําจํากัดความของเจตคติหรือ attitude วาหมายถึง 

“ความรูสึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางหรือบางคนหรือวิธีการปฏิบัติที่เกิดจากสิ่งน้ี” 

สมเกียรติ รักษมณี (2554) อธิบายวาทั้ง เจตคติ และ ทัศนคติ เปนศัพทที่บัญญัติขึ้นใชใน

ภาษาไทยแทนคํา attitude ในภาษาอังกฤษ แตเราก็ยังบัญญัติเปนภาษาบาลี–สันสกฤต เพราะภาษา

บาลี-สันสกฤตไดเขามาอยูในวิถีชีวิตของคนไทยชานาน  เจตคติเกิดจาก เจต (เจ-ตะ) + คติ (คะ-ติ) “เจต” 
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เปนบาลี (สันสกฤตใช เจตสฺ) หมายถึงใจ หรือ สิ่งที่คิด  สวนคํา “คติ” เปนบาลี หมายถึง เรื่อง ทาง 

แนวทาง ความเปนไป ดังนั้น “เจตคติ” จึงอาจแปลไดวา แนวทางที่คิด หรือ ที่เกิดขึ้นในใจ   ทัศนคติมา

จากคํา attitude ในภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน คําน้ีเกิดจาก ทัศน+ คติ คํา “ทัศน” มาจาก ทรฺศน ใน

ภาษาสันสกฤต หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื่องรูเห็น สิ่งที่เห็น การแสดง จึงอาจแปลความไดวา “ทาง

ที่เห็น” “แนวความคิดเห็น” น่ันเอง  การใชคํา “ทัศนคติ” กับ “เจตคติ” จึงไมมีนัยที่แตกตางกันเม่ือใช

แทน “attitude” เพียงแตถาเลือกใช “เจตคติ” ใหเขากับยุคสมัย ก็จะแสดงใหเห็นวาไมตกยุค เพราะได

เลือกใชคําตามที่สังคมไดกําหนดขึ้นใหมแลว 

 

สรปุไดวาเจตคติหมายถงึความเขาใจ ความรูสกึหรือความคดิเห็นที่มีตอสิง่ตางๆ หรือผูคนเปน

การตอบสนองทีแ่สดงถึงความรูสึกทาทีหรือความคิดเห็น 

 

องคประกอบของเจตคต ิ

 

อริสรา จรูญธรรม (2559) อธิบายวาวาองคประกอบเจตคติมี  3  องคประกอบ คือ 

1. องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) คือ ความรูความคิดของ

บุคคลที่จะพิจารณากระทําตอบสนองตอสิ่งตางๆ   

2. องคประกอบดานความรูสึก ( Affective  Component)  คือสภาพอารมณซึ่งเปนผลจาก

ความคิด ถาบุคคลมีความคิดในทางที่ดี หรือไมดีตอสิ่งใด บุคคลน้ันจะรูสึกยอมรับหรือปฏิเสธตอสิ่งน้ัน 

3. องคประกอบดานการปฏิบัติ ( Behavioral  Component)  คือความรูสึกโนมเอียงที่จะ

ปฏิบัติซึ่งจะอยูในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธตอสิ่งตางๆ 

 

ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน (2553) มีความเห็นวาโดยทั่วไป เจตคติประกอบดวยองคประกอบ  

3 ประการ คือ 

1. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรู

ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเราน้ันๆ เพื่อเปนเหตุผลที่จะสรุปความ และรวมเปนความเชื่อ หรือชวยใน

การประเมินคาสิ่งเรานั้นๆ 

2. องคประกอบดานความรูสึกและอารมณ (Affective Component) เปนองคประกอบดาน

ความรูสึก หรืออารมณของบุคคล ที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา ตางเปนผลตอเน่ืองมาจากที่บุคคลประเมิน

คาสิ่งเราน้ัน แลวพบวาพอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว 
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องคประกอบทั้งสองอยางมคีวามสัมพันธกัน เจตคติบางอยางจะประกอบดวยความรูความเขาใจ

มาก แตประกอบดวยองคประกอบดานความรูสึกและอารมณนอย 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioural Component) เปนองคประกอบทางดานความ

พรอม หรือความโนมเอียงที่บคุคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางทีจ่ะสนับสนุนหรือ

คัดคาน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัความเชือ่ หรอืความรูสกึของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินคาใหสอดคลองกับ

ความรูสึกที่มีอยู 

 เจตคติที่บคุคลมีตอสิง่หน่ึงสิง่ใด จะประกอบดวยทั้งสามองคประกอบ แตจะมปีรมิาณมากนอย

แตกตางกันไป    บุคคลมักแสดงพฤติกรรมในทศิทางทีส่อดคลองกับเจตคติที่มีอยูแตก็ไมเสมอไปทุกกรณี 

ในบางครั้งเรามีเจตคติอยางหน่ึง แตก็ไมไดแสดงพฤติกรรมตามเจตคติทีมี่อยู 

 

ลักษณะของเจตคติ  

   

ปรเมศร กลิ่นหอม  (2552) กลาวถึงลักษณะของเจตคติดังน้ี 

  1. เจตคติไมใชพฤติกรรมแตเปนสภาวะของจิตใจซึง่เปนแนวโนมของการแสดงพฤติกรรมวาจะ

เปนเชิงบวก หรือเชิงลบ 

2. เจตคติเกิดจากการเรียนรูจากสิง่แวดลอมและประสบการณ เม่ือบุคคลเรียนรูวาสิ่งใดทาํใหเกิด

ความพึงพอใจ เกิดผลดี ก็จะเกิดเจตคติเชิงบวก หากเปนไปในทางตรงขามมักจะเกิดเจตคติเชงิลบตอสิ่ง

น้ัน 

  3. เจตคติเกิดจากการเรียนรู ความรูสึกทีรุ่นแรง หรือที่สะสมมาเปนเวลานาน หรือประสบการณ

ที่ทําใหเกิดความคิด ความรูสึกที่เปนไปในทิศทางเดียวกันซ้าํๆ จะทาํใหเกิดเจตคติไดเร็ว และม่ันคง 

  4. เจตคติเปนสิ่งซับซอน   คนแตละคนจะมีเจตคติตอสิง่เดียวกันแตกตางกัน ขึ้นอยูกบัภูมิหลงั

ของผูนั้น ซึ่งประกอบดวยประสบการณ การรับรู และการเรยีนรูของแตละคนตอสภาพการณที่เกิดขึ้น 

  5. เจตคติสามารถใชในการคาดคะเนพฤติกรรมของบคุคลโดยทั่วไปได  เพราะโดยทัว่ไปคนที่มี

เจตคติดีตอสิง่ใด ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีตอสิ่งน้ัน เชน ผูมีเจตคติดีตอกีฬา ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีใน

เรื่องที่เก่ียวกับกฬีา   

6. เจตคติจะมคีวามคงทน และแนนอนพอสมควร แตเจตคตก็ิสามารถเปลี่ยนแปลงได ถามีการ

วางเง่ือนไข หรอืจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและดําเนินการอยางตอเน่ืองกัน 
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  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

 

  ปรเมศร กลิ่นหอม  (2552) ยังกลาวถงึปจจัยพ้ืนฐานทีท่าํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติทีค่วร

คาํนึงถึงดงัน้ี 

  1. ผูเชี่ยวชาญ จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบคุคล มากกวาผูไมเชี่ยวชาญ เพราะ

บุคคลทัว่ไปยอมจะศรัทธา และใหความเชื่อถือในผูเชี่ยวชาญมากกวาอยูแลว  

  2. ขอมลูขาวสารที่เปนกลาง จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล มากกวาขอมูลขาวสาร

ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีเจตนาที่ใหผูรบัคลอยตาม และบอยครัง้ทีข่อมูลขาวสารประเภทหลงันี้ 

ไดรับการตอตานแทนทีจ่ะไดรับการคลอยตาม  

  3. แหลงขอมูลทีมี่ชือ่เสียง เปนทีรู่จัก อยูในความสนใจ และไดรับความนิยมชมชอบ มีอทิธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงเจตคติ มากกวาแหลงขอมูล ที่ธรรมดาทัว่ๆไป  

  4. บุคคลที่มีอัตมโนทัศน (self-concept) ตํ่า จะถกูชกัจงูใหเปลี่ยนแปลงเจตคติไดงายกวาบคุคล

ที่มีอัตมโนทศันสงู  

  5. บุคคลที่รูขอมูลดานเดียว การสื่อสารที่ใหขอมูลขาวสารทัง้ 2 ดาน คือทัง้ดานดีและดานไมดี 

จะทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติไดดีกวา   สวนบคุคลทีรู่ขอมูลทั้ง 2 ดาน การสื่อสารที่ใหขอมูลดาน

เดียวจะใหผลในการเปลี่ยนแปลงเจตคติไดดีกวา 

  6. วิธีการสือ่สารดวยการพูดทีค่ลอง ชัดเจน และเปนธรรมชาติ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง เจต

คติ มากกวาการพูดชาๆ และไมตอเน่ือง เพราะการพูด แสดงถงึการมคีวามสามารถ และความนาเชื่อถือ  

โดยสรุปคือการเปลี่ยนแปลงเจตคติสามารถเกิดขึ้นไดจากแหลงที่มาของขาวสารขอมูล เนื้อหา

ของขอมูล วิธกีารสื่อสาร และ กลุมหรือบคุคลเปาหมายทีจ่ะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

 
ปจจุบันเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตสวนหน่ึงไดมาจากการทองเที่ยว รัฐจึงมุงกระจายรายไดจาก

การทองเที่ยวไปสูชาวบานโดยตรงซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดวยการทองเที่ยวชุมชน  การ

ทองเที่ยวโดยชุมชน (Community–Based Tourism, CBT) (ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยว

โดยชุมชน: 2555) เปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับ

ประโยชนจากการทองเที่ยว ซึ่งก็คือการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 
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การทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

การทองเที่ยวชุมชนหรือการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความหมายตามคําอธิบายของศูนยวิจัย

เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2561) วาหมายถึงการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ

คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม โดยเปนการทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นเขามามี

สวนรวมในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ไมเพียงแตตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวเทาน้ัน แตยังเนนถึงการสรางศักยภาพของคนทองถิ่นน้ันๆ ดวย ที่สําคัญการทองเที่ยว

ดังกลาวตองไมทําลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู 

สินธุ สโรบล (2547) กลาววาการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หมายถึง 

ทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่ชุมชนเขามากําหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานคิดที่วาชาวบาน

ทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถิ่นดานตางๆไมวา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน 

มาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน

ชุมชนใหมีความรูความสามารถและบทบาทสําคัญในการดําเนินงานต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน การ

ดําเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุงเนนใหเกิดความย่ังยืนสูคนรุนลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถิ่น 

โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 

วีระพล ทองมา (2547) อธิบายวาการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เปน

เรื่องของการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนทองถิ่นและผูมาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรดาน

ตางๆ ของชุมชนที่มีอยูแลว ตลอดจนเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เพ่ือประโยชนแกชุมชน 

โดยสรุปการทองเที่ยวชุมชนจึงหมายถึงการทองเที่ยวที่นําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนน้ัน เชน 

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและผลิตภัณฑของชุมชน มาใชเปนปจจัยในการ

จัดการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความยั่งยืนสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม และชุมชนรับผิดชอบเปน

ผูจัดการและกําหนดทิศทางของการทองเที่ยวน้ัน 
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หลักการของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน (2555) ไดอธิบายถึงหลกัการของการ 

ทองเที่ยวโดยชมุชนดังน้ี 

1. ชุมชนเปนเจาของ 

2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทศิทางและตัดสินใจ 

3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

4. ยกระดับคุณภาพชีวติ 

5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 

6. คงเอกลักษณและวฒันธรรมทองถิ่น 

7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 

8. เคารพในวฒันธรรมทีแ่ตกตางและศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษย 

9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น 

10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 
 

หลักการขางตนสอดคลองกับหลักการและแนวคิดที่สาํคัญของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนใน

คาํจาํกัดความขององคการการทองเที่ยวสากลที่ระบุไวดังนี้ 

1. ใชประโยชนสงูสุดจากทรัพยากรสิง่แวดลอมซึ่งเปนองคประกอบสําคญัในการพัฒนาการ  

ทองเที่ยวรักษากระบวนการทางระบบนิเวศที่จาํเปนและชวยอนุรักษมรดกทางธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

2. เคารพความถูกตองทางสังคม  วฒันธรรมของชุมชนเจาบานอนุรักษมรดกทางวฒันธรรมที ่

สรางขึ้นและมชีวีิตและคานิยมดัง้เดิมและมสีวนรวมในการทาํความเขาใจและความอดทนระหวาง

วัฒนธรรม 

 3.   สรางความม่ันใจวาการดาํเนินงานทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนที่เปนไปไดใหผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียทัง้หมดที่มีการกระจายอยางเปนธรรมรวมถงึการจางงานที่ม่ันคง

และโอกาสในการหารายไดและการบริการทางสังคม 

 

โดยสรุปหลักการสําคญัของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนคือการจัดการทรัพยากรตางๆ เชนธรรมชาติ 
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วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งหมายถึงชุมชนน้ันๆ ไดมีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมทองถิ่น สังคม 

สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจรรยาบรรณการทองเท่ียวและจรรยาบรรณมัคคุเทศก 

 

ในหัวขอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัจรรยาบรรณมี 4 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความหมายของ 

จรรยาบรรณ  2)  จรรยาบรรณการทองเที่ยว  และ 3) จรรยาบรรณมัคคุเทศก 

  

ความหมายของจรรยาบรรณ 

 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายจรรยาบรรณวา จรรยาบรรณ 

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงาน แตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลกัษณอักษรหรือไมก็ได 

บทวทิยุรายการ “รู รัก ภาษาไทย” (2550) ใหคาํอธิบายเพ่ิมวา จริยธรรม และ จรรยาบรรณ มี

ความหมายคลายกันในแงที่ทั้งสองคาํ หมายถึงกฎเกณฑสาํหรบัประพฤติปฏิบัติ. แตคาํวา จริยธรรม มี

ความหมายกวางกวา คือ หมายถึงกฎเกณฑทัว่ไปสําหรับทกุคนในสงัคม เพ่ือใหประพฤติปฏบิัติในทางดี 

เชน  นักการเมืองที่มีจริยธรรมตองซื่อสัตยและทาํหนาที่เพื่อประโยชนของสวนรวม  สวนจรรยาบรรณ  

เปนชุดของกฎเกณฑสาํหรบัผูที่เปนสมาชกิของกลุมใดกลุมหน่ึงหรอืผูประกอบอาชีพอยางใดอยางหน่ึง

โดยเฉพาะ เพื่อใหการทาํงานหรือการประกอบอาชีพเปนไปอยางถกูตอง อันจะนาํมาซึง่ความสาํเรจ็ และ

ความเจรญิรุงเรืองของกลุมหรอือาชีพของตน เชน จรรยาบรรณของนักวิจัย. จรรยาบรรณของแพทย 

จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ. จรรยาบรรณของคร ูและจรรยาบรรณมัคคุเทศก เปนตน 

 

จรรยาบรรณการทองเท่ียว 

 

ปาณิศรา ชูผล (2555) ไดถอดความจรรยาบรรณการทองเทีย่ว (Global Code of Ethics) ของ 

องคกรการทองเทีย่วโลกWTO (World Tourism Organization) 10 หลักการ ซึ่งมีใจความดงัน้ี 
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หลักการที ่  1  

การทองเที่ยวสรางความเขาใจ และทาํใหมคีวามเคารพนับถอืซึ่งกันและกัน ระหวางคนกับสงัคมตาง ๆ  

(Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and 

societies) 

1. การทองเที่ยวที่ดียอมทาํใหเกิดความเขาใจและสงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ทาํใหมนุษยชาติ

มีความใจกวางและยอมรับนับถือตอความหลากหลายทัง้ดานเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ

ปรชัญาทางความคิด ดังน้ันผูมีสวนไดสวนเสียในการพฒันาการทองเทีย่ว และนักทองเที่ยวเองควรจะ

ปฏิบัติตามประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมของสงัคมนั้น ๆ ใหเกียรติและยอมรับในคุณคาของคนใน

ชุมชนที่ไดเย่ียมเยือนนั้น  

2. กิจกรรมทางการทองเที่ยวควรจะดําเนินไปในลักษณะทีก่ลมกลืนไปกบัวฒันธรรมและ

ประเพณีของทองถิ่นน้ันๆ โดยใหความเคารพตอกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่ไดไป

เย่ียมเยือน 

3. ชุมชนและผูประกอบวชิาชีพในทองถิ่น ควรใหเกียรติผูมาเยือน ดวยการเรียนรูทําความเขาใจ

ในวิถชีวีิต วธิีคิด รสนิยม ความคาดหวังและการศกึษาของนักทองเที่ยว โดยมีวิธีการตอนรับที่ดีใน

แบบอยางเจาของบานที่ดี 

4. หนวยงานของรัฐตองใหความคุมครองชีวิตและทรัพยสินของนกัทองเที่ยวผูมาเยือน เขาควรจะ

ไดรับการแนะนําในเบื้องตน ถงึวธิีการทีจ่ะไดรับขาวสารในการปองกันภัย การประกันภัย ความปลอดภัย

และความชวยเหลอืที่ตรงกบัความตองการของเขา  

5. นักทองเที่ยวไมกระทาํสิง่ทีจ่ัดไดวาเปนอาชญากรรมตามกฎหมายของประเทศที่ตนไปเยือน 

และใหหลกีเหลี่ยงการกระทาํใดๆ ที่เปนการฝนความรูสึก ความเสียหายตอประชากรหรอืสิง่แวดลอมของ

ทองถิ่นน้ันๆ  

6. นักทองเที่ยวตองรบัผิดชอบของตนเองที่จะตองศึกษา และทําความคุนเคยกับคุณลกัษณะภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศของประเทศที่ไปเยี่ยมเยือน ตองตระหนักถึงความเสี่ยงตอสขุภาพ และความปลอดภัย

ในขณะเดินทางทองเที่ยวในทองที่น้ัน ๆ และประพฤติตนใหลดความเสี่ยงเหลานั้น 

 

หลักการที ่ 2 

การทองเที่ยวเปนเครื่องมือของปจเจกบคุคลและกลุมคนในการบรรลุเปาหมายของการเรียนรู  

Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment 
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1. การทองเที่ยวสมัพันธกับการพักผอนการหยอนใจ การกีฬา การศึกษาวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม ควรวางแผนและปฏบิัติดวยจิตใจที่เปดกวางซึ่งจะเปนปจจัยสาํคัญสาํหรับการเรียนรูการ

อยูรวมกัน และเรียนรูถึงความชอบธรรมในความแตกตางและความหลากหลายของคนกับวฒันธรรม 

2. กิจกรรมการทองเที่ยวควรเคารพในความเทาเทียมกันของชายและหญิง สงเสรมิสทิธิมนุษยชน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสทิธสิวนบคุคลของกลุมคนที่มีความออนแอ 

3. การไมใชประโยชนจากความเปนมนุษย โดยเฉพาะการกระทาํทางเพศตอเด็ก และรวมมือ

ตอตานกันอยางจริงจัง ใหมีการออกกฎหมาย กําหนดความผิด บทลงโทษ และดําเนินการตามกฎหมาย

เหลาน้ันอยางจริงจงั  

4. การเดินทางเพ่ือจุดมุงหมายในการเรียนรูทางศาสนา สขุภาพ การศึกษาและวฒันธรรม หรือ

การแลกเปลี่ยนการเรียนรูภาษา เปนรูปแบบการทองเที่ยวทีเ่ปนประโยชน สมควรไดรับการสนับสนุนและ

สงเสริม 

5. การแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยว เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม เพ่ือปองกันความ

เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ควรที่จะสงเสริมใหมีการบรรจุเขาไปไวในหลกัสูตรทางการศึกษาอบรมตอ

ผูเก่ียวของ 

 

หลักการที ่ 3 

การทองเที่ยว เปนปจจัยในการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

Tourism, a factor of sustainable development 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียทัง้หมดในการพัฒนาการทองเที่ยวควรจะคุมครองสิง่แวดลอมทางธรรมชาติ 

เพ่ือใหประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดรบัจากการทองเที่ยวน้ันเปนไปอยางตอเน่ืองและยัง่ยืน  

2. การพัฒนาการทองเที่ยวทุกรูปแบบ ควรนําไปสูการประหยัดทรัพยากรที่มีคาและหายาก 

โดยเฉพาะนํ้าและพลังงาน หลีกเลี่ยงการผลิตของเสียเทาที่จะเปนไปได ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยว

เหลาน้ีควรไดรับการสงเสริมจากในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3. ควรกระจายการทองเที่ยวใหมีความแตกตางในเรื่องของเวลาและสถานที่ในการเดินทางของ

นักทองเที่ยวในชวงวันลาตางๆ การพักผอนสามารถมีขึ้นไดตลอดป เพื่อกระจายการใชทรัพยากรการ

ทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกระจายผลประโยชนจากการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจทองถิ่น 
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4. การออกแบบวางผัง โครงสรางพ้ืนฐานทางการทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมการทองเทีย่วควร

จัดในแนวทางที่จะรักษามรดกทางธรรมชาติ คํานึงถึงระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ   

ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีขอตกลงที่จะกําหนดหรือ

จํากัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง โดยการกําหนดเปนพ้ืนที่สงวนเพ่ืออนุรักษธรรมชาติ หรือเขต

คุมครอง 

5. การทองเที่ยวธรรมชาติและการทองเที่ยวเชงินิเวศ เปนหนทางไปสูการสงเสริมและทาํใหการ

ทองเทีย่วงดงาม ดวยการดแูลเอาใจใสตอมรดกทางธรรมชาติรวมถงึประชากรพ้ืนเมืองในทองถิ่นนั้นๆ โดย

คาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรบัของแหลงทองเที่ยวน้ัน ในเรื่องของปริมาณนักทองเที่ยวใน

ชวงเวลาตาง ๆ  

 

หลักการที ่  4 

การทองเที่ยวเปนผูใชและผูรักษามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement 

  1. ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเปนมรดกของมนุษยชาติ ชุมชนที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่น้ันยอมจะมีสทิธิ 

และมีพันธะเปนพิเศษตอการผดุงรักษาทรัพยากรการทองเทีย่วน้ัน ๆ  

  2. กิจกรรมและนโยบายการทองเที่ยวควรมีในลักษณะที่คุมครองตอมรดกทางศิลปกรรม 

โบราณคดีและวัฒนธรรม เพ่ือใหดํารงคงอยูสําหรับคนรุนตอๆ ไป มุงม่ันกับการอนุรักษรักษาและปรบัปรงุ

อนุสาวรีย ศาลเจา พิพิธภัณฑ แหลงประวัติศาสตร และโบราณคดีตาง ๆ อีกทั้งสงเสริมเปดให

นักทองเที่ยวไดเขาเย่ียมชม แตตองไมรบกวนการแสดงความเคารพบูชาของผูที่นับถือศาสนาน้ันๆ  

  3. บางสวนของรายไดที่ไดมาจากการเย่ียมชมแหลงวฒันธรรมและอนุสาวรีย ควรนํากลับไปใชใน

การดูแล พิทกัษ รักษา พัฒนาและปรับปรุงมรดกทางศลิปกรรม โบราณคดี และวฒันธรรมที่มคีาเหลาน้ี 

  4. กิจกรรมการทองเที่ยวที่นําผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมประเพณี งานฝมือ และการละเลนพ้ืนบาน 

มาใชเพ่ือการทองเที่ยว ควรที่จะไดมีการวางแผนใหมีวธิีการปฏบิัติที่ทาํใหผลิตภัณฑดังกลาวนีอ้ยูรอดและ

เติบโต  

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

15 
 

หลักการที ่ 5 

การทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประเทศและชมุชนเจาของบาน 

Tourism, a beneficial activity for host countries and communities 

  1. ประชาชนทองถิ่นควรจะไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรมจากกิจกรรมการทองเที่ยว ทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อันเกิดขึ้นจากแรงงานของเขาไมวาจะเปนทางตรงและทางออม 

  2. ควรใชนโยบายการทองเที่ยวทีช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชากรในภมิูภาคและ

ชุมชนทองถิ่น การวางแผนและการออกแบบทางสถาปตยกรรมของโรงแรมที่พักและสถานที่พักผอนเพื่อ

การทองเที่ยวควรมีความมุงหมายทีจ่ะผสมผสานใหเขากับสงัคมและเศรษฐกิจของทองถิ่นใหมากทีสุ่ด 

และใหโอกาสแกแรงงานทองถิ่นกอนหากแรงงานมีทกัษะเทาเทียมกัน 

  3. ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอปญหาในเขตพ้ืนทีช่ายฝง พ้ืนที่เกาะ และชนบทที่ออนแอ หรือ

เขตพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่เหลาน้ีเผชิญปญหาในการทาํมาหากินแบบด้ังเดิมจากการทองเที่ยว และพ้ืนที่เหลาน้ีมี

โอกาสนอยกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในการพัฒนา 

  4. ผูประกอบอาชีพทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะผูลงทุน ซึ่งจะตองอยูภายใตกฎหมาย และ

ขอบงัคับทีอ่อกโดยองคกรของรฐั ควรตองศึกษาผลกระทบของโครงการที่มีตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 

และชีแ้จงแผนงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางมีหลกัเกณฑและโปรงใส 

 

หลักการที ่  6 

ภาระหนาทีข่องผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว 

Obligations of stakeholders in tourism development 

  1. ผูประกอบอาชีพทางการทองเที่ยวมีหนาที่ตองใหขอมูลแกนักทองเที่ยวอยางมีหลกัฐานและ

ซื่อสัตยในเรื่องขอมูลแหลงทองเที่ยว และเง่ือนไขการเดินทาง การตอนรบัและการกินอยู  ใหความม่ันใจ

วาเง่ือนไขของขอสัญญาที่เสนอตอลกูคาในรูปแบบ ราคาและคุณภาพของบริการทีส่ัญญาไว ตลอดจนเงิน

คาชดใชความเสียหายในกรณีทีฝ่ายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาตองไดรับการปฏิบัติตามสญัญา 

  2. ผูประกอบอาชีพทางการทองเที่ยว และผูมีอาํนาจรัฐ ควรใหความเอาใจใสตอความปลอดภัย 

การปองกันอุบัติภัย ความปลอดภัยในอาหาร และสุขภาพแกผูทีท่ํางานในสถานประกอบการ และควรให

ความมั่นใจในระบบการประกันภัยและระบบความชวยเหลอื ยอมรับพันธกรณีที่อาจมีขึ้นโดยกฎขอบังคับ

ของประเทศ และจะตองจายคาชดเชยอยางยุตธิรรมในเหตุการณที่ผูประกอบการไดละเลยตอพันธกรณี

ตามสัญญา 
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  3. ผูประกอบอาชีพทางการทองเที่ยว ควรมีสวนรวมทีจ่ะชวยใหนักทองเที่ยวไดพบเห็นวฒันธรรม

และคุณคาทางจิตใจดังที่นักทองเที่ยวคาดหวังไว  ยินยอมใหนักทองเที่ยวไดปฏิบัติกิจทางศาสนาระหวาง

การเดินทาง 

  4. ผูมีอาํนาจรัฐทัง้ประเทศของนักทองเที่ยวเอง และประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยว รวมมือกับ

ผูประกอบการ และสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการทองเทีย่ว ใหความม่ันใจกับนักทองเที่ยวในกรณีที่

บริษัทจัดการทองเที่ยวมีปญหาทางการเงิน ในการจัดสงนักทองเที่ยวกลับประเทศ  

  5. รัฐบาลมีสทิธแิละหนาที่ โดยเฉพาะในยามวิกฤต ทีจ่ะแจงใหคนในชาติของตนทราบถึง

สถานการณทีล่าํบากหรืออันตรายที่เขาอาจจะไดรับระหวางเดินทางไปตางประเทศ   การออกขาว

ดังกลาวจะตองมีความรับผิดชอบ ไมใหเปนขาวที่ ไมเปนธรรม หรือเกินความเปนจรงิตออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของประเทศที่ไปเยือน และเปนประโยชนตอผูประกอบการทองเที่ยวของตน  

6. ขาวสารการเดินทางและวธิีการติดตอสือ่สารทางอิเลคโทรนิค ควรกระทาํโดยซื่อสัตย แมนยํา

และเชื่อถือไดและเปนขาวที่มคีวามสมดุลของเหตุการณ และสถานการณซึ่งอาจมีผลตอการเดินทางของ

นักทองเที่ยว การติดตอสื่อสารสมัยใหมและเทคโนโลยีทางดานพาณิชยอิเลค็โทรนิคควรจะไดรับการ

พัฒนาและนํามาใชเพ่ือความมุงหมายน้ี  

 

หลักการที ่  7 

สิทธิในการทองเที่ยว 

Right to tourism 

  1. ความคาดหวงัของบุคคลในการเขาถงึเพื่อคนหาและหาความรื่นรมยจากทรัพยากรทีมี่อยูใน

โลก  เปนสิทธิอันเทาเทียมกันของผูที่อยูอาศัยในโลกน้ีทั้งหมด การมีสวนรวมของการทองเที่ยวของชน

ชาติ และนานาชาติที่เพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง ควรถอืไดวาเปนหนทางที่ดีทีสุ่ดหนทางหน่ึง ที่จะชวยยัง

ประโยชนในการใชเวลาวางของผูคน และไมควรมีอุปสรรคใด ๆ ที่จะกีดกันความคาดหวังดังกลาว 

  2. สิทธขิองการทองเที่ยวนับเปนสิทธิทีส่ากล คูกันกับสิทธิในการใชเวลาวาง และการพักผอน 

รวมถงึการจาํกัดชัว่โมงการทํางาน และระยะเวลาของการลาพักผอนที่มสีิทธิไดรับคาจาง ยอมไดรบัการค้าํ

ประกันจากมาตรา 24 ของคาํประกาศสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน และมาตรา 7ค. ของอนุสัญญา

นานาชาติวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
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  3. การทองเที่ยวนับไดวาเปนการพัฒนาสังคมดวย เพราะชวยใหมีการใชเวลาวาง การเดินทาง 

และการพักผอนที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ควรไดรับการพัฒนาและการสนบัสนุนจากหนวยงาน

ของรัฐ 

  4. นักทองเที่ยวที่เปนครอบครวั เยาวชน นักเรียน ผูสูงอายุ และผูพิการ ควรไดรบัการสงเสริม

และอํานวยความสะดวก 

   

หลักการที ่  8 

เสรีภาพการเดินทางของนักทองเทีย่ว 

Liberty of tourist movements 

  1. นักทองเที่ยวควรจะไดรบัประโยชน ภายใตกบักฎหมายนานาชาติและขอบังคับของประเทศ 

ดวยเสรภีาพการเดินทางภายในประเทศ และจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึง ทีส่อดคลองกบัขอที่ 

13 ของคําประกาศสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เขาควรมสีิทธิทีจ่ะเขาถึงสถานที่พักระหวางการเดินทาง 

และการพักแรม และเดินทางตอไปยังพ้ืนทีท่องเที่ยวอื่น โดยไมถูกกีดขวางจากระเบียบหรือการถือปฏบิัติ

ที่ไมเทาเทียมกัน 

  2. จะตองอาํนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวในการใชบริการการสื่อสารทกุรปูแบบในการ

ติดตอบุคคลตางๆ เชนผูบริหารทองถิ่น การใหบรกิารทางกฎหมาย สขุภาพ และกงสุลของประเทศของตน 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพันธะสัญญาระหวางประเทศ  

  3. นักทองเที่ยวควรจะไดรบัสทิธปิระโยชนเชนเดียวกับประชากรทองถิ่นของประเทศที่ไดรับการ

เย่ียมเยือนน้ัน ในเรื่องที่เก่ียวกับขอมูลทีเ่ก่ียวของกับนักทองเที่ยวเอง  

4. วิธีการบริหารทีส่ัมพันธกับการขามชายแดนไมวาจะอยูภายในขอบเขตความสามารถของรฐั 

หรือเปนผลจากขอตกลงนานาชาติ เชนธรรมเนียมปฏิบัติในการขอวซีาหรือขอกําหนดทางสขุภาพ และพิธี

การศุลกากร ควรจะมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือทําใหการเดินทางมีความเปนอิสระสงูสุดเทาที่เปนไปได เพ่ือให

นักทองเที่ยวนานาชาติมีโอกาสเดินทางอยางอิสระ ควรสงเสริมใหมีขอตกลงระหวางกลุมประเทศในอันที่

จะประสานและลดขั้นตอนพิธีการตางๆ ใหงายขึ้น  

  5. หากสถานการณทางเศรษฐกจิของประเทศของผูเดินทางอํานวย ผูเดินทางสมควรจะไดรับ

อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเงินทีจ่าํเปนสาํหรบัการเดินทางของเขาได 
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หลักการที ่  9 

สิทธิของคนงานและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

Right of the workers and entrepreneurs in the tourism industry 

  1. สิทธขิั้นพ้ืนฐานของคนทาํงานที่ไดรับคาจาง และทาํงานโดยอิสระในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

และในองคกรที่เก่ียวของ ควรไดรับการประกัน โดยไดรับการดูแลเปนพิเศษจากผูบริหารระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น ทั้งประเทศแหลงที่มาของนักทองเที่ยวและประเทศที่ไปเย่ียมเยือน  

  2. คนทํางานที่ไดรับคาจาง และทาํงานโดยอิสระในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ควรไดมีสิทธแิละมี

หนาที่ที่ในเรื่องการฝกอบรม ในระดับเบือ้งตนอยางตอเน่ืองและเหมาะสม และไดรับการคุมครองทาง

สังคมอยางเพียงพอ  

3. คนทองถิ่นหรอืเจาหนาทีข่องรัฐ ตองไดรับการเรียนรูใหมีทักษะ เพื่อสามารถพัฒนากิจกรรม

วิชาชีพทางการทองเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ   ผูประกอบการและนักลงทุนวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมควรมีสิทธิทีจ่ะเขาไปในภาคการทองเที่ยวดวยขอจาํกัดทางกฎหมาย และการบรหิาร

ที่นอยที่สุด 

  4. ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหารและคนงาน ไมวาจะเปนคนมีเงินเดือน

หรือไมก็ตาม กับประเทศตาง ๆ ทีมี่สวนรวมในการทองเที่ยว เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวโลก กิจกรรมน้ีควรไดรับการสงเสริมใหสอดคลองการใชกฎหมายของประเทศและอนุสัญญา

ระหวางประเทศใหมากทีสุ่ด 

5. ในสถานการณซึ่งโลกมีการไปมาหาสูกันมากขึ้น และมีการจัดตั้งวิสาหกิจขามชาติใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีเครือขายอยางกวางขวาง ไมควรใชวิสาหกิจขามชาติเหลานี้เปนหนทางที่จะ

ครอบงําประเทศที่ตอนรับนักทองเที่ยว ใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางวัฒนธรรมและสังคมใหกลายเปน

รูปแบบที่ไมเปนธรรมชาติ ควรนําวิสาหกิจขามชาติมาใชในแงที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาทองถิน่ของ

ประเทศที่เปดรับนักทองเที่ยว ไมควรใชวิสาหกิจขามชาติน้ีเอ้ือประโยชนในการสงผลกําไรคืนกลับไปยัง

บริษัทแม  

  6. ความเปนหุนสวนและการสรางความสมัพันธทีส่มดุลระหวางประเทศของวสิาหกิจทีส่ง

นักทองเที่ยวกับประเทศทีร่องรบันักทองเที่ยว ตองมีสวนในความรบัผิดชอบตอการพัฒนาที่ย่ังยืนของการ

ทองเที่ยว และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมจากความเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
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หลักการที ่  10 

การนําหลักจริยธรรมการทองเที่ยวโลกออกใชงาน 

Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism 

  1. ผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการทองเที่ยวควรรวมมือกันในการนํา

หลักจริยธรรมขางตนมาใชปฏิบัติ และทาํการตรวจสอบประสิทธิผลของการใชปฏิบัติน้ัน ๆ ดวย 

  2. ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวควรยอมรับบทบาทของสถาบันนานาชาติ คือ 

องคการทองเที่ยวโลก และองคกรเอกชนที่มีความสามารถดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

องคกรปกปองสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม หรอืสขุภาพ ซึ่งมีหลักการของกฎหมายนานาชาติเปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป 

  3. ผูมีสวนไดสวนเสียขางตน ควรแสดงออกถึงความต้ังใจในการใชปฏบิัติจริยธรรมการทองเที่ยว

โลก หากพบขอขัดแยงใดที่เกี่ยวกับการใช ควรนําเสนอขอขดัแยงน้ันถึงบคุคลทีส่ามที่เรียกวา 

คณะกรรมการจริยธรรมการทองเที่ยวโลกเพ่ือการพจิารณา 

 

จรรยาบรรณของมัคคเุทศก 
      

มัคคุเทศกมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มัคคุเทศกทํางานใกลชิดกับนักทองเทีย่ว 

และเปนตัวแทนของประเทศในการใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับประเทศ  ดังน้ันมัคคุเทศกจึงจําเปนตองมี

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑมาตรฐานสําหรับมัคคุเทศก (โครงการตรวจประเมินมาตรฐาน

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก. 2555 ) ไดอธิบายความหมายของ “มัคคุเทศก” วาหมายถึง ผูใหบริการเปน

ปกติธุระในการนํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ  โดยใหบริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรูดานตาง ๆ  

แกนักทองเที่ยว  นอกจากน้ันยังกลาวถึง “มาตรฐานมัคคุเทศก” วาหมายถึง การกําหนดคุณลักษณะของ

มัคคุเทศก ที่จะปฏิบัติหนาที่ในการนํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ และใหความรูแกนักทองเที่ยว

เก่ียวกับสถานที่และบุคคลอยางมีคุณภาพ โดยมัคคุเทศกตองมีมาตรฐาน 3 ดานประกอบดวย  ดาน

ความรู  ดานทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ และดานจริยธรรมในวิชาชีพ

มัคคุเทศก โดยมัคคุเทศกดังกลาวจะตองผานการประเมินตามเกณฑการประเมินมาตรฐานมัคคุเทศก ตาม

ประกาศกรมการทองเที่ยวอีกดวย    “มาตรฐานมัคคุเทศก” ในที่นี้จึงมีความหมายทํานองเดียวกันกับ  

“จรรยาบรรณ” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวาหมายถึง “ประมวลความ

ประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงาน แตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ

ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” 
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สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบรุ ี(2555) ไดอธิบายถึงจรรยาบรรณของมัคคุเทศกไว

ดังตอไปน้ี  

 

  1.  ความตระหนักในหนาที่ และความรับผิดชอบ   

มัคคุเทศกพึงปฏิบัติหนาทีข่องตน โดยเต็มความสามารถ และรับผิดชอบตลอดเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

จนกระทั่งสงนักทองเที่ยวสูที่พัก โดยไมทอดทิ้งใหนักทองเทีย่วโดยละเลย ไมเอาใจใสดูแล ใหความสะดวก 

แกนักทองเที่ยว  

  2.  ความซือ่สัตยสุจริต   

มัคคุเทศกไมพึงถอืโอกาสจากความไววางใจของนกัทองเที่ยว  ทําใหนักทองเที่ยวเสียประโยชน 

เชน นํานักทองเที่ยวไปซื้อของเฉพาะรานทีใ่หคาตอบแทนพิเศษ ที่ไมเปนธรรมแกนักทองเที่ยว   การ

กระทาํน้ีจะกระทบชื่อเสียงของมัคคุเทศก  บริษัทนําเที่ยว ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศชาติ และคนใน

ชาติดวย  

  3.  ความรูจักประมาณตน  

มัคคุเทศกพึงระลึกวามคัคุเทศกคอืผูใหบริการ นักทองเที่ยวเปนเสมือนนายจาง   จึงควรใหเกียรติ

นักทองเที่ยว ทั้งดวยกิริยา ทาทาง ความประพฤติ และวาจา ไมแสดงอาการ ขัดเคือง หรือเบือ่หนาย เม่ือ

นักทองเที่ยวไมปฏิบัติตามกําหนดการ ทั้งไมรวมโตะรับประทานอาหาร หรือเครื่องด่ืม กับนกัทองเที่ยว

โดยไมไดรับการเชื้อเชญิ  

  4.  ความเขาใจเพ่ือนมนุษย  

มัคคุเทศกพึงระลึกวามนุษยทุกคนปรารถนาความรัก ความเอาใจใสดูแล  และเปนคนสาํคญั  

มัคคุเทศกจงึควรปฏิบัติตนตอนักทองเที่ยวอยางเสมอหนา เอาใจใสดูแลอยางทัว่ถึง  ระวังไมทาํให

นักทองเที่ยวเกิดความสะเทือนใจโดยมิไดเจตนา    

  5.  ความเมตตา กรุณา ปรารถนาใหผูอ่ืนมคีวามสุข  

มัคคุเทศกพึงเขาใจจุดประสงคของนักทองเที่ยววาตองการความสุข และความเพลิดเพลินจาก

การทองเที่ยว  มัคคุเทศกเปนผูสามารถสนองความประสงคไดโดยกระตือรือรนและเต็มใจ  

6.  ความประพฤตแิละกิริยามารยาท  

มัคคุเทศกจะตองมีความประพฤตทิี่ดี  มีกิริยามารยาทสุภาพ ไมเสพของมึนเมา หรือสูบบุหรี่

ในขณะปฏิบัตหินาที ่แสดงความเปนมิตรตอนักทองเที่ยวทุกคน ที่อยูในความดูแลของตน แตใหอยูภายใน

ขอบเขตที่เหมาะสม ตองไมประพฤติตนในทางชูสาวกบันักทองเที่ยว  

  7.  ความเอาใจใสในการปฏบิัติหนาที ่  
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มัคคุเทศกตองปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน และเอาใจใสในภารกิจที่ไดรบัมอบหมาย ไม

แสดงกริยา อาการเบื่อหนายเฉื่อยชา แตย้ิมแยม แจมใส ขณะปฏบิัติหนาที ่ไมแสดงอาการโกรธเกรี้ยว แม

จะไมพอใจสิง่หน่ึงสิง่ใดก็ตาม ไมทะเลาะหรอืโตเถียงกับนักทองเที่ยว  

  8.  การใหขอมูลทีถู่กตอง   

สิ่งทีมั่คคุเทศกอธบิายแกนักทองเที่ยวตองเปนขอมูลทีถู่กตอง เพราะนักทองเที่ยวมแีนวโนมที่จะ

เชื่อถือขอมูลที่ไดจากมคัคุเทศกอยูแลว  

  9.  การตรงตอเวลา   

การตรงตอเวลาเปนมารยาทที่สําคัญ  มัคคุเทศกตองตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่ เชน การไป

รับนักทองเที่ยวจากสนามบินหรือโรงแรมที่พัก การกําหนดเวลาเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆ เปนตน 

การผิดนัดหรอืไมตรงเวลา เปนการเสียมารยาทและยังอาจกอใหเกิดความเสียหายในการปฏบิัติงานดวย  

  10.  การไมกลาวตําหนิหรือใหรายปายสผีูอ่ืน   

มัคคุเทศกพึงไมกลาวตาํหนิ ติเตียน หรือใหรายปายสี ตอการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกคนอ่ืน ๆ 

รวมทั้ง การดําเนินงานของบริษัทนําเที่ยวใดๆ ใหนักทองเทีย่วฟง   มัคคุเทศกควรหลีกเลี่ยง การกลาวถงึ

เรื่องตางๆ ไดแก การวิพากษวิจารณ เก่ียวกับการเมือง  เรื่องศาสนาในลักษณะกลาวรายบางศาสนา  ไม

นําเรื่องสวนตัวของนักทองเที่ยวมาพูด  หรือนําเรือ่งสวนตัวของมคัคุเทศกมาเลาใหนักทองเที่ยวฟง 

 

ศิรวิรรณ  สน่ันเอ้ือ (2560) ไดอธิบายถึงจรรยาบรรณหรือขอพึงประพฤติของมัคคุเทศกที่สาํคัญ 

10 ประการซึ่งมคีวามสอดคลองเปนประเด็นเดียวกันกับจรรยาบรรณของมัคคุเทศก ของสถาบันการพล

ศึกษาวทิยาเขต สุพรรณบุรี (2555) ดังนี้ 

1. ความประพฤติและกิริยามารยาทดีงาม  

  มัคคุเทศกจะตองมีความประพฤตทิี่ดี และ มีกิริยามารยาทสภุาพ ไมควรเสพของมึนเมา หรือสูบ

บุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่ แสดงความเปนมิตรตอ นักทองเที่ยวทุกคนที่อยูในความดูแลของตนแตใหอยู

ภายในขอบเขตที่เหมาะสม ไมประพฤติตนในเชิงชูสาวกบันักทองเที่ยวอยางเด็ดขาด ไมทะเลาะกับ

นักทองเที่ยว ในกรณีที่มีเรือ่งขัดแยงตองหาคาํอธิบาย   

2. ความซื่อสัตยสุจริต  

  มัคคุเทศกตองมคีวามซื่อสัตยสจุริตตอนักทองเที่ยวไมเรียกรอง ผลประโยชนตอบแทนจากรานคา

ตางๆ ที่จาํหนายสินคาที่ดอยคุณภาพหรือมีราคาสงูเกินไป เพ่ือจะ ไดรับคาตอบแทนเปนจาํนวนมากจาก

รานคา เปนตน 

3. ความเอาใจใสในการปฏิบัตหินาที่  
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   มัคคุเทศกตองปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน และความเอาใจใสในภารกจิที่ไดรบัมอบหมาย 

ไมทิ้งงานหรือมอบใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาทีแ่ทนโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร ไมแสดงกิริยาอาการเบื่อหนายเฉื่อย

ชา แตตองย้ิมแยมแจมใสขณะปฏบิัติหนาที่ ไมแสดงสีหนาบึง้ตึง หรอืแสดงอารมณโกรธเกรี้ยวแมจะไม

พอใจสิง่หนึง่สิง่ใดก็ตาม  ตองไมทะเลาะหรือโตเถียงกบันักทองเที่ยวอยางเด็ดขาด   

4. ความรูจักประมาณตน  

   มัคคุเทศกพึงเขาใจวาตนอยูในฐานะผูใหบริการ  นักทองเที่ยวเปนเปรียบเสมือนนายจาง จงึไม

ควรตีตนเสมอกับนักทองเที่ยวทัง้ดวยกิริยาทาทาง ความ ประพฤติ และวาจา ไมแสดงอาการขัดเคืองหรือ 

เบื่อหนาย เม่ือนักทองเที่ยวพลาดเวลานัดหมาย ไมเกรี้ยวกราดเอาแตใจ   

5. ความเขาใจเพื่อนมนุษย    

   มัคคุเทศกพึงเขาใจวามนุษยทุกคนปรารถนาความรัก ความเอา ใจใสดูแล ตองการใหเห็นวาตน

เปนคนสาํคญั จึงควรปฏบิัติตนตอนักทองเที่ยวอยางเสมอหนา เอาใจใสดูแลอยางทัว่ถึง ระมัดระวงัทีจ่ะไม

กอใหนักทองเที่ยวเกิดความกระทบกระเทือนใจ   พึงยึดหลกัการเอาใจเขามาใสใจเราในการปฏบิัติตอ

นักทองเที่ยว   

6. ความเมตตากรุณาปรารถนาใหผูอื่นมีความสขุ  

   มัคคุเทศกพึงเขาใจจุดประสงคของ นักทองเที่ยววาตองการความสขุและความเพลินเพลินจาก

การทองเที่ยว ทัง้น้ีมคัคุเทศกเปนผูสามารถสนองความประสงคไดโดยกระตือรอืรนและเต็มใจ ไมกอทกุข

ใหแกนักทองเที่ยว   

7. การใหขอมูลทีถ่กูตอง  

   สิ่งทีมั่คคุเทศกอธบิายแกนักทองเที่ยวตองเปนขอมูลทีถู่กตอง มิใชเปนขอมูลทีผ่ิดๆ อันเกิดจาก

การเดาหรือการรับฟงมาจากผูอื่นที่มิใชเปนผูทรงคุณวุฒิ   การใหขอมูลผิดๆ อาจกอใหเกิดความเสียหาย

แกอาชีพมัคคุเทศกเปนสวนรวมได   

8. การตรงตอเวลา  

   การตรงตอเวลาถือเปนมารยาทที่สาํคญั  มัคคุเทศกตองตรงตอเวลาในการปฏิบัตหินาที่ ไมวาใน

การไปรบันักทองเที่ยวจากสนามบินหรือโรงแรมที่พกั การกําหนดเวลาเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆ 

การสงนักทองเที่ยวกลบัโรงแรมที่พักหรือจุดหมาย ปลายทาง หรือที่สนามบิน รวมทัง้การนัดหมายเวลา

กับนักทองเที่ยวในกรณีอื่นๆ เปนตน   

9. การไมกลาวตําหนิหรือใหรายปายสผีูอื่น  

   มัคคุเทศกพึงไมกลาวตาํหนิติเตียน หรอืใหราย ปายสีตอการปฏบิัติงานของมัคคุเทศกคนอ่ืนๆ 

รวมทั้งการดําเนนิงานของบริษัทนาํเที่ยวใดๆ ใหกบันักทองเที่ยว รวมทั้งไมพูดวิจารณตําหนิประเทศของ

ตนและประเทศอ่ืนใหไดรบัความเสียหาย   
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10. การมีศีลธรรมอันดีงาม  

  มัคคุเทศกจะตองเปนผูที่มีความประพฤติที่ดีทีช่อบ ไมฝาฝน ศีลธรรมและผิดตอขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงามของชาติ เพ่ือเปนภาพลกัษณที่ดีของคนไทยใน สายตาชาวตางประเทศ    

 

นอกจากน้ี ฉันทชั  วรรณถนอม (มปป) กลาวถงึสมาคมมัคคเุทศกอาชีพแหงประเทศไทย(สมอ.)ที่

ไดกําหนดจรรยาบรรณของมัคคุเทศกไวเพ่ือเปนแนวทางปฏบิัติรวมกันดังน้ี    

1. เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยดวยความบรสิทุธิ์ใจ 

2. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนบัถือ  ไมลบหลูดูหม่ินศาสนาอื่น 

4. มีความรบัผิดชอบและต้ังใจปฏบิัติหนาทีข่องตนเองที่ไดรบัมอบหมายดวยความเสียสละ และ 

อุทิศ ตนโดยคาํนึงถึงผลประโยชนของนักทองเที่ยวเปนสาํคญั  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงานไมได 

5. รักษาชื่อเสียงของตน  โดยการปฏบิัติหนาที่ดวยความสจุริต  และไมแสวงหาผลประโยชนโดย 

มิชอบหรือปฏบิัติตนอันเปนการฝาฝนตอศลีธรรมอันดี  หรือเสื่อมเสียตอศักด์ิศรี และเกียรติคุณของ

วิชาชีพมัคคุเทศก 

6. พึงมีทศันคติที่ดี พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ คุณวฒุิ คุณธรรม และทักษะในการปฏบิัติงานใน 

วิชาชีพมัคคุเทศก 

7. พึงเปนแบบอยางในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวใหยั่งยืน  ทั้งทางธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  

และศลิปวฒันธรรม  

8. ถอืปฏิบัติตามคาํสั่งกฎระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของ 

สถานที่ทองเที่ยวทกุแหง  ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

9. ประพฤติตนดวยความสุภาพ  รูรักสามัคคีตอผูรวมวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบุคคล 

ทั่วไปโดยปราศจากอคติใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ในคูมือมัคคุเทศกของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2545) (อางถึงใน ฉันทัช วรรณถนอม, 

มปป.) ระบุไววาคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศกไดใชอํานาจตามพระราชบญัญติัธรุกิจนําเทีย่ว

และมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และประกาศพฤติกรรมที่มัคคุเทศกไมควรกระทําเนื่องจากจะทําใหเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงเกียติยศ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศกดังนี้  

1. การบังคบัใหนักทองเที่ยวซื้อรายการนําเที่ยว หมายถงึแสดงกิริยาลอลวงหรือขูเข็ญหรอืกระทาํ

การใด ๆ เพ่ือใหนักทองเทีย่วอยูในสภาพที่ตองปฏิบัติตามโดยไมสมคัรใจนอกเหนือจากที่ไดตกลงกันไวกับ

ผูประกอบการเที่ยว 
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2.  การนํานักทองเที่ยวไปซื้อสินคาที่เปนการหลอกลวง หรอืมีราคาสงูผิดปกติเพ่ือใหตนเองไดรับ

คาบาํเหนจ็จากรานคาที่เก่ียวของ 

3. การเรียกรองขอเงินคาทิป หมายถึง พูดจาโนมนาวของความเห็นอกเห็นใจแกตนวาการนาํ

เที่ยวครั้งน้ีขาดทุนขอใหจายคาตอบแทนใหเปนพิเศษ  

4. การยึดหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินไว จนกวานักทองเที่ยวจะจายคาตอบแทน

บางประเภทเสียกอน 

5. อธิบายหรือบอกกลาวเรื่องราวแกนักทองเที่ยว อันนํามาซึ่งความไมถกูตอง และเสื่อมเสียแก

ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย รวมทัง้ภาพพจนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

6. ไมรบัผิดชอบงานในหนาที่ของมัคคุเทศก ซึ่งจะตองคาํนงึถึงประโยชนของนักทองเที่ยวเปน

สาํคญั หรอืละทิ้งหนาที่การงาน 

7. ปฏิบัตหินาที่โดยไมซื่อสัตยสจุริตแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ หรอืกระทาํการใดเพ่ือให

นักทองเที่ยวอยูในสภาพที่ตองปฏบิัติตามโดยไมสมัครใจ 

 

จากเน้ือหาขางตนสรปุไดวาจรรยาบรรณของมัคคุเทศกประกอบดวย ความมีคุณธรรมและ 

จริยธรรมความตระหนักในหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ การตรงตอเวลา  ความซื่อสัตยสจุริต ความ 

ประพฤติและกิริยามารยาท การใหขอมูลทีถู่กตอง ความเมตตากรุณา ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสขุ และ 

การไมกลาววารายปายสผีูอื่น หากมคัคุเทศกปฏิบตัิหนาที่โดยขาดจรรยาบรรณแลว ก็จะเกิดความเสียหาย

ทั้งตอตัวมัคคุเทศก และภาพลักษณของอาชีพมัคคุเทศก สิง่พึงปฏิบัติเหลานี้จะทาํใหอาชีพมัคคุเทศกมี

เกียรติ และมีคุณคา ทัง้ยังสามารถสรางชื่อเสียง สรางภาพลกัษณที่ดีใหกับประเทศชาติ ใหชาวตางชาติ

ไดรับรู  

 

ประเทศมาเลเซีย(Malaysian Tourist Guides Council /Tourist Guides' Associations, 

2015) ก็มีหลักจรรยาบรรณสาํหรับมัคคุเทศก 10 หลกัการดังน้ี 

   1. จะตองมอัีธยาศัยดี ซื่อสัตยเชื่อถือได 

2. จะตองไมใชภาษาที่ไมเหมาะสมหรือมสีวนรวมในการตอสูใด ๆ 

3. จะตองไมวิพากษวิจารณเพ่ือนรวมงาน / บริษัท / นโยบายของรัฐบาล 

4. จะตองรักษาภาพลักษณที่ดีของมาเลเซียไวเสมอ 

5. รักษาชื่อเสียงของตนเองอยูเสมอ 

6. รักษาความรวมมือหรือความเปนมิตรกับเพ่ือนรวมทางผูนําทวัรหรือแขกเสมอ 

7. จะตองเขาใจความตองการของลูกคาอยูเสมอ 
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8. ม่ันใจในความปลอดภัยของลูกคาอยูเสมอ 

9. จะตองไมทิง้นักทองเที่ยวหรือลกูคาไวโดยไมมีใครดูแล 

10. หมั่นศกึษาหาขอมลูความรูใหทันสมัยอยูเสมอ เชน เขาอบรมกับศูนยการศึกษาตอเน่ืองที ่

เก่ียวของกับการทองเที่ยว เปนตน 

 

ในฮองกงมัคคุเทศกนําเที่ยวมีบทบาทสาํคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของฮองกง หนวยงาน

ของรัฐจึงกําหนดหลักปฏบิัติเพ่ือใหแนใจวามัคคุเทศกมีหลักการทีถู่กตองเก่ียวกับการบริการ มีคุณภาพ

และจริยธรรมที่ดีเพ่ือใหมาตรฐานสูงสุดของการบริการการทองเที่ยวในฮองกง  จรรยาบรรณวชิาชีพ

มัคคุเทศกของฮองกง (Travel Industry Council of Hong: ND)มีดังนี ้

 

1. การใหบริการที่ไดมาตรฐานสูงสุด 

  มัคคุเทศกจะตองพยายามใหบริการทีม่ีมาตรฐานสูงสุดแกผูมาเยือนตามบทบัญญัติของสัญญา

บริการการเดินทางและรายละเอียดการเดินทาง รายละเอียดการเดินทางจะไมเปลี่ยนแปลงหากไมไดรับ

ความยินยอมจากผูมาเยือนและตัวแทนการทองเที่ยวที่เก่ียวของ หากจาํเปนตองทาํการเปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณพิเศษ มัคคุเทศกจะตองขออนุมัติจากตัวแทนการทองเที่ยวของเขา

และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูมาเยือนทราบอยางชัดเจน 

 

2. สงเสรมิจิตวิญญาณแหงความรวมมือ 

  มัคคุเทศกจะตองรักษาสมัพันธภาพในการทาํงานที่ดแีละไมเปลี่ยนแปลงกับคูคาเชนผูดูแลคณะ

ทัวรและพนกังานขับรถทวัรและพนักงานของผูใหบริการทกุรายเชนสถานทีท่องเที่ยว โรงแรม รานอาหาร

และบริษัททวัรเพ่ือใหแนใจวาบริการที่ระบุไวในสัญญาอยูในระดับสูงสุด 

 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  มัคคุเทศกนําเที่ยวจะตองปฏิบัติตามและชวยใหผูมาเยือนเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายของ

ฮองกง 

 

4. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  มัคคุเทศกจะตองยึดถือจรรยาบรรณวชิาชีพ เม่ือไดรบัผูมาเยือนแลว มัคคุเทศกจะตองมี

จรรยาบรรณดังน้ี  

   4.1. รับผิดชอบตอหนาที่ ซื่อสัตย สุภาพและเอาใจใส  
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4.2 พูดและกระทาํอยางระมัดระวังรอบคอบและดวยมีเจตคติที่ดี 

4.3 มีความรูเก่ียวกับฮองกง 

4.4 ใหขอมูลทีถู่กตองแกผูมาเยือน 

4.5. เคารพความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมและนิสัยของผูมาเยือน 

4.6. ตรงตอเวลาในการปฏบิัติหนาที ่ 

4.7 ไมสูบบหุรี่ตอหนาผูมาเยือนและด่ืมแอลกอฮอลระหวางทํางาน 

4.8 ไมเลนการพนันระหวางทาํงาน 

4.9 ไมขายสินคาทีผ่ิดกฎหมายแกผูมาเยือนหรือแนะนําใหซือ้สินคาดังกลาว และ 

4.10 ไมยึดหรือพยายามทีจ่ะยึดหรือนาํเอกสารการเดินทางของผูมาเยือนเวนแตการ 

กระทาํดังกลาวจะกระทาํในบริเวณที่เหมาะสมและมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

5. ลักษณะที่ปรากฏกาย 

   มัคคุเทศกจะตองแตงกายอยางเหมาะสมเพ่ือเสริมภาพลักษณความเปนมืออาชีพ เม่ือปฏิบัติ

หนาที่มัคคุเทศกจะติดปายสญัลกัษณทางการของมัคคุเทศกทีห่นาอกเสมอ  

 

6. การสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

   มัคคุเทศกจะตองม่ันใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่วของฮองกงอยางย่ังยืนโดย 

    6.1  คาํนึงอันดับแรกเสมอถึงผลประโยชนของผูมาเยือนและชื่อเสียงของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวฮองกง 

6.2   สนับสนุนใหผูมาเยือนชวยปกปองทรพัยากรการทองเที่ยวของฮองกงในฐานะ 

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวและรักษาสุขอนามัยของ

ประชาชนและความสงบเรียบรอยของประชาชน   

6.3  ทําหนาที่เปนทูตการทองเที่ยวของฮองกงและสงเสริมการทองเที่ยวเชนเดียวกบั 

อุตสาหกรรมในทองถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนของเศรษฐกิจของฮองกง 

 

7. หลักการในการยอมรับคาตอบแทน 

7.1 เพ่ือรักษาภาพลกัษณความเปนมืออาชพี มัคคุเทศกจะตองไมเก็บเงินคาตอบแทน 

ดวยวธิีการบบีบงัคับใดๆ และจะตองไมแสดงความไมพอใจที่จะใหบรกิารที่ไดมาตรฐานหรือปฏิเสธที่จะ

ใหบรกิารเพราะไดรับคาตอบแทนเล็กนอยหรอืไมมีคาตอบแทนเลย 

7.2  มัคคุเทศกจะตองปฏบิัติตามนโยบายของบริษัท ตัวแทนทองเที่ยวของผูมาเยือน 
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เก่ียวกับเงินตอบแทนและจะไมใชประโยชนจากการฉอโกงใดๆ  

  

8. หลักการทีค่วบคุมกิจกรรมการชาํระเงินของมัคคุเทศก 

8.1  มัคคุเทศกจะทาํกจิกรรมและจายคาใชจายสาํหรบัผูที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทตัวแทน 

การทองเที่ยว 

8.2 มัคคุเทศกจะตองไมบงัคบัใหผูมาเยือนเขารวมกิจกรรมการชาํระเงินดวยตนเอง  

รวมถงึวธิีการเชนการกดดันกลุมใหผูมาเยือนไมมีทางเลือกอ่ืน  แตจะอนุญาตใหผูมาเยือนเลือกไดอยาง

อิสระ 

8.3 กอนที่จะจัดกิจกรรมทีผู่มาเยือนตองชาํระเงินดวยตนเอง มัคคุเทศกจะตองอธิบาย 

เน้ือหาประเด็นคาธรรมเนียมความปลอดภัยและความรบัผิดชอบใหชัดเจนแกผูมาเยือน 

8.4 มัคคุเทศกจะมีการจัดการที่เหมาะสมตามคาํแนะนําของตัวแทนการทองเที่ยว 

สาํหรับผูที่เลือกที่จะไมเขารวมกิจกรรมที่ตองชําระเงินดวยตนเอง 

8.5. เมื่อปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกนําเที่ยวจะตองไมประกอบกจิกรรมใด ๆ  

นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติจากตัวแทนการทองเที่ยวของผูมาเยือน 

 

9. หลักการทีค่วบคุมกิจกรรมการชอปปง 

9.1 . มัคคุเทศกตองแนใจวาผูมาเยือนเขาใจถึงสิทธิของผูบรโิภคซึ่งรวมถึงสิทธิตางๆ  

ไดแก  สิทธิในการซื้อหรือไมซื้อ  สิทธิในการรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ  ความเปนอสิระใน

การเลือกผลิตภัณฑและบริการ และสิทธิ์ในการรองเรียนขอใหแลกเปลีย่นหรือคืนสินคาที่ซื้อ 

9.2 มัคคุเทศกจะจัดใหมีการเย่ียมชมรานคาทีล่งทะเบียนซึง่กําหนดโดยตัวแทนการ 

ทองเที่ยวเทาน้ัน รานคาเหลาน้ีจะตองลงทะเบียนกับทางการผานตวัแทนการทองเที่ยวที่เก่ียวของและ

ดําเนินการเพ่ือคืนเงินเต็มจาํนวนใหกับลกูคาที่ไมพอใจหลังจากการซือ้ภายในหกเดือน (สําหรบัผูซื้อทวัร

กลุมขาเขาของจีนแผนดินใหญ 14 วัน)  โดยการคุมครองการคืนเงินเต็มจํานวน 

9.3 มัคคุเทศกนาํเที่ยวจะไมบังคบัหรือพยายามบังคบัใหผูมาเยือนซื้อสินคาหรือทาํ 

ใหเขาใจผิดหรือพยายามชักจูงใหผูมาเยือนเขาใจผิด 

9.4 มัคคุเทศกจะอนญุาตใหผูมาเยือนออกจากรานคาที่ลงทะเบียนไดอยางอิสระและไม 

บังคับใหพวกเขาตองอยูในรานคา 

 9.5. หากผูมาเยือนรูสึกไมสบายมัคคุเทศกนําเที่ยวจะจัดใหผูมาเยือนออกจากรานคา 

ทันทีตามความประสงคหรือพักผอนในสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม หากมีความตองการมัคคเุทศกจะจัดใหผูมา

เยือนไปพบแพทยหรือโทรติดตอบรกิารรถพยาบาลโดยเร็วทีสุ่ด 
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9.6 มัคคุเทศกนาํเที่ยวจะไมใหทศันคติในการใหบริการของพวกเขาไดรับผลกระทบและ 

ปฏิเสธทีจ่ะปฏบิัติหนาทีข่องตนเพราะผูซื้อไมเต็มใจที่จะซื้อสินคา  

 

10. การออกทวัร ออกเดินทางและคาใชจายเพ่ิมเติมอื่น ๆ 

   10.1. มัคคุเทศกนาํเที่ยวจะไมเก็บรวบรวมเพื่อผูอื่น หรือพยายามรวบรวมคาใชจาย

เพ่ิมเติมใด ๆ จากผูมาเยือนจีนแผนดินใหญ  แมวาจะทาํตามคาํแนะนําของผูประกอบการทองเที่ยว

แผนดินใหญ  เรื่องการออกจากกลุมทัวร ชวงกลางของการเดินทาง  ยกเวนคาธรรมเนียมทีจ่าํเปนสาํหรบั

การเขารวมในกิจกรรมทีผู่มาเยือนชาํระเงินดวยตนเอง 

10.2 มคัคุเทศกนําเที่ยวจะไมเกบ็รวบรวมหรือพยายามเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

ใดๆ จากผูมาเยือนที่ไมใชแผนดินใหญในการออกจากกลุมทวัรในระหวางการเดินทาง  

  

  11. ความปลอดภัยของผูเยี่ยมชม 

11.1 มัคคุเทศกจะตองใหความสาํคัญกับความปลอดภัยของผูมาเยือนเปนอันดับแรก 

เสมอและเตือนใหผูมาเยือนตระหนักถงึความปลอดภัยสวนบุคคล 

11.2 ในกรณีที่เกิดอบุัติเหตุหรือผูมาเยือนรูสกึไมสบาย มัคคเุทศกจะชวยจัดการรักษาผู 

มาเยือนและขอความชวยเหลอืจากตัวแทนการทองเที่ยวโดยไมชักชา มัคคุเทศกจะตองรายงานใหตํารวจ

ทราบหากจาํเปน 

 

12. การยอมรบัผลประโยชน 

   มัคคุเทศกจะตองปฏิบัติตามมาตรา 9 ของกฎหมายปองกันการติดสินบน 

  

   13. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

   มัคคุเทศกนาํเที่ยวจะตองหลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจนําไปสูสถานการณความขัดแยงทาง

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจรงิหรือทีร่ับรูและใหรายงานสถานการณความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ที่

หลีกเลี่ยงไมไดใหกับตัวแทนการทองเที่ยวของเขา 

 

14. การจัดการขอมูลที่เปนความลบั 

  14.1 มัคคุเทศกจะตองปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลความเปนสวนตวั และจะตองไม 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูมาเยือนโดยไมไดรับความยินยอม 
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    14.2 มคัคุเทศกจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลบัตอใครโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ตัวแทนการทองเที่ยวของพวกเขา 

    14.3 มคัคุเทศกที่สามารถเขาถึงหรือควบคมุขอมูลขางตนไดตลอดเวลาจะตองม่ันใจใน

ความปลอดภัยและปองกันการใชงานขอมูลในทางทีผ่ิด 

 

 สรุปไดวามัคคุเทศกเปนงานอาชีพที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดังน้ันประเทศ

ตางๆ จึงมีการกําหนดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริการ และจรรยาบรรณเพ่ือให

เกิดมาตรฐานสูงสุดของการบริการ ทั้งยังสงเสริมการศึกษาตอเน่ืองเพ่ือการพัฒนามัคคุเทศกนําเที่ยว  

ปลูกฝงทัศนคติในการทํางานที่จริงจังและมีความรับผิดชอบของมัคคุเทศก และที่สําคัญที่สุดคือเพ่ือรักษา

ชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศเพ่ือใหม่ันใจไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ

ประเทศจะเจริญรุงเรืองอยางย่ังยืน 

 

ดัชนีชีว้ัดมาตรฐานมคัคุเทศก 

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (2555 ) ไดกําหนดดัชนีชีว้ัด 

มาตรฐานมัคคุเทศก 3 ดาน ประกอบดวย ดานความรู  ดานทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีแ่ละ

ความรบัผิดชอบ และดานจริยธรรมในวิชาชีพมคัคุเทศก โดยมีประเด็นการวัดดังน้ี 

1. ดานความรู มี 9 ตัวชีว้ัด 

1.1. ความรูในองคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 

1.2. ความรูความสามารถดานภาษาไทย 

1.3. ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ(เฉพาะบัตรภาษาตางประเทศ) 

1.4. ความรูเก่ียวกับประเทศไทย และประชาคมอาเซียน 

1.5. ความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร เอกลักษณไทย ศลิปะ และวฒันธรรมไทย 

1.6. ความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบญัญัติธุรกิจนาํเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 

1.7. ความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ที่ยัง่ยืน 

1.8. ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทองเที่ยว 

1.9. ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก 

 

2. ดานทักษะการปฏบิัติงานตามบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบมี 7 ตัวชีว้ัด 
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2.1. การปฏิบัติกอนการรับ-สงนักทองเที่ยว 

2.2. การปฏิบัติระหวางการเดินทางนาํเที่ยว 

2.3. การปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง 

2.4. การอาํนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวดวยความเต็มใจและมีใจรักบริการ 

2.5. การดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภัยตลอดเวลาการเดินทางทองเที่ยว 

2.6. มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

2.7. มีกิริยามารยาทและการแตงกายเหมาะส 

 

3. ดานจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก มี 6 ตัวชีว้ัด 

3.1. เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3.2. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3.3. ยึดม่ันในศาสนาที่ตนนับถือ และไมลบหลูดูหม่ินศาสนาอื่น 

3.4. ตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบ 

3.5. ประกอบอาชีพดวยความสัตยสจุริต และมีความประมาณตน พรอมทั้งมีความเขาใจ 

      เพ่ือนมนุษย 

3.6. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก 

 

มาตรฐานที่ใชในการประเมินกําหนดจากคะแนนมาตรฐานทั้ง 3 ดาน โดยมีคะแนนทุกดาน

รวมกัน 100 คะแนน   คะแนน ดานความรู 30 คะแนน  ดานทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ 50 คะแนน  และดานจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก 20 คะแนน   ผูที่ผานการประเมิน

แตละระดับ ตองมีผลการทดสอบรวมทุกมาตรฐานทั้ง 3 ดาน ไมตํ่ากวา รอยละ 75 โดยคะแนนใน

มาตรฐานบังคับ ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดานความรู และมาตรฐานที่ 3 ดานจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก 

จะตองไดคะแนนในแตละตัวชี้วัดไมนอยกวา รอยละ 50 จึงจะผานไปทดสอบภาคปฏิบัติในมาตรฐานที่ 2 

ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
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จารุวรรณ อุชาดี (2554) ไดวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด

ขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวที่มีตอการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 2) ศึกษามูลเหตุจูงใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน 

3) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน  จาก

นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจากจํานวน 400 คนครั้งน้ีพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 

40.3 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.8 โดยนักทองเที่ยวสวนใหญ อายุ 15-25 ป คิดเปนรอยละ 41.5 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 69.3  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 54.8 สวนใหญ

มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 35.3  มีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.3 

นักทองเที่ยวมีมูลเหตุจูงใจตอการทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน คือ เพ่ือการพักผอน รอยละ 38.3 และเพือ่

ความสนุกสนานและความบันเทิง คิดเปนรอยละ 36.3 นักทองเที่ยวนักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่งวาเปน

การใหรางวัลกับชีวิต รอยละ 49.0   การทองเที่ยวทําใหเกิดการไหลเวียนของเงินในจังหวัด รอยละ 48.8 

การทองเทีย่วเพื่อใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  รอยละ 45.5   นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมในการทองเที่ยวในประเทศ

มากกวา 5 ครั้งตอป  ชอบการทองเที่ยวทะเลมากที่สุด  รองลงมาชอบการทองเที่ยวน้ําตก นักทองเที่ยว

ชอบภูมิอากาศหนาว คิดเปนรอยละ 58.0  สวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางมาจังหวัดขอนแกนในชวง

วันหยุดตอเน่ือง  เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว  โดยมากับเพ่ือนและใชเงินเก็บสวนตัว  นักทองเที่ยวจะใช

เวลา 2-3 คืนในการทองเที่ยว ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกนมีดังนี้ 1) 

นักทองเที่ยวตองการใหประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก โดยการโฆษณาแหลงทองเที่ยว      

2) ใหเพ่ิมแหลงทองเที่ยวสรางแหลงทองเที่ยวใหมที่อยูใกลๆ เมือง 3) ใหจัดการคมนาคมขนสง เพ่ิมเที่ยว

ของสายการบิน รถโดยสารประจําทาง การปรับปรุงถนนที่จะไปยังแหลงทองเที่ยวใหสะดวก 4) ใหมีการ

จัดอีเวนท เพราะจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภาค แตสถานที่ทองเที่ยวยังไมคอย

นาสนใจ  

 

จุฑาทิพย    สุทธิเทพ (2559) ไดวิจัยการพัฒนายุวมัคคุเทศกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น

ของเยาวชนตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ

พัฒนายุวมัคคุเทศกเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น ของเยาวชนตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ศึกษาบริบทและศักยภาพในการพัฒนายุวมัคคุเทศก 2) ศึกษาและสรางการเรียนรูใหกับเยาวชน ตําบล

มะเกลือใหม โดยกระบวนการเรียนรูเรื่องการเปนมัคคุเทศกที่ดี 3) ใหเยาวชน ตําบลมะเกลือ สามารถนํา

ชมแหลงทองเที่ยวในชุมชนได   กลุมตัวอยางมีจํานวน 19 คน เปนเยาวชนที่อาศัยในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เก็บขอมูลจากเอกสาร การสํารวจ การฝกอบรม   ผลการวิจัยพบวา
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ตําบลมะเกลือใหมมีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ การเรียนรูการเปนยุวมัคคุเทศใชวิธีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญคือ วัดปาภูผาสูง ทั้งน้ีรูปแบบการเรียนรูมีดังน้ี 1) การสํารวจแหลงทองเที่ยว 2) ฝกอบรมการเปน

ยุวมัคคุเทศก และ 3) ฝกปฏิบัติการเปนยุวมัคคุเทศกนําเที่ยว  

 

 พลอยระดา ภูมี  วรวัฒน ทิพจอย และณัฏฐนันธ สุวรรณวงก (2559) ไดวิจัยเรื่องการเสริมสราง

ศักยภาพมัคคุเทศกทองถิ่นในพ้ืนทื่ชุมนํ้าหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี   การวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเสริมสรางศักยภาพของมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับความรูและความพึงพอใจของ

มัคคุเทศกทองถิ่น  กิจกรรมที่ใชคือการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสรางศักยภาพมัคคุเทศกทองถิน่

เปนหลักสูตรระยะสั้นมีผูเขารวมโครงการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนจํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชเก็บ

รวบรวมขอมูลคือแบบประเมินผลความรูและแบบประเมินโครงการ  สถิติที่ใชคือคาเฉลี่ยและคารอยละ 

ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมโครงการมีระดับการรับรูภาพรวมอยูในระดับมาก  และในแตละประเด็นไดแก 

1) บทบาทหนาที่ของมัคคุเทศกทองถิ่น 2) การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศและ 3) 

ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและกฎหมาย   สําหรับดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีระดับความรูอยูใน

ระดับมากที่สุด รอยละ 78.92, 78.00 และ 84.30 ตามลําดับ สวนความรูดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมี

ระดับความรูอยูในระดับมาก รอยละ 65.00 และความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมีระดับความรูอยูในระดับ

ปานกลาง (รอยละ 47.40)  การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพบวาในภาพรวมมีระดับความ

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.49  

 

 ณัฐนุช วณิชยกุล ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ  (2559)ไดวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มี

ตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททัวรเอื้องหลวงจํากัด งานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงพุทธใน

ประเทศศรีลังกาของบริษัททัวรเอื้องหลวงจํากัด และ 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดย

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวเชิงพุทธในประเทศ

ศรีลังกาของบริษัทนี้ จํานวน  80 คน และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาหนาที่ของ

บริษัททัวรเอ้ืองหลวง  2 คน  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติเชิงพรรณนา independent t-test และ 

one-way ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการนําเที่ยวเชิง

พุทธในประเทศ ศรีลังกาของบริษัทในภาพรวมที่ระดับคอนขางสูง (mean=4.33) เม่ือ พิจารณารายดาน

จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจระดับสูงใน
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ดานกระบวนการใหบริการ (mean=4.68) และมีความพึงพอใจระดับคอนขางสูง 6 ดาน เรียงตามลําดับ

คาเฉลี่ยไดดังน้ี ดานบุคลากร (mean=4.43) ดานลักษณะทางกายภาพ (mean=4.39) ดานการจัด

จําหนาย (mean=4.24) ดานการสงเสริมการตลาด (mean=4.23) ดานผลิตภัณฑ (mean=4.17) และ

ดานราคา (mean= 4.16) และ 2) นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ 

ใหบริการนําเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททุกปจจัยไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ 2560 ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยวตางประเทศที่พึง

ประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยว

ตางประเทศที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยว

ตางประเทศที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร กลุมตวัอยาง คอื 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

และการวิเคราะหความแปรปรวน ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยวตางประเทศที่พึงประสงค ดานความรูของมัคคุเทศก ดานความสามารถ

ของมัคคุเทศก และดานคุณสมบัติของมัคคุเทศก ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.26) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานคุณสมบัติของ

มัคคุเทศก ดานความสามารถของมัคคุเทศก และดานความรูของมัคคุเทศก (คาเฉลี่ย = 4.44, 4.23 และ 

4.11 ตามลําดับ) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยว

ตางประเทศที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา 

นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเที่ยวตางประเทศที่พึงประสงค 

ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักทองเทีย่วชาวไทยที่

มีอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ตางกัน มีความคิดเห็นดานความรูของมัคคุเทศก ดาน

คุณสมบัติของมัคคุ เทศกในแงของจรรยาบรรณ/จริยธรรม และคุณสมบั ติของมัคคุเทศกในแง          

มนุษยสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ0.01 ตามลําดับ 

 

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล  ไกรวิน วฒันะรัตน ธิมาพร - ธัญญเฉลิม  และยุคลวชัร ภกัดีจักรวิุฒิ ์

(2559) ไดวิจัยเรื่องคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูประกอบการในธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของไทย

เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดวยวิธกีารวิเคราะหสกัดปจจัย (Factor Analysis) 

ผูวจิัยสามารถสรปุผลการวจิัยวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูประกอบการในธรุกิจนําเที่ยวและ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 
 

มัคคุเทศกของไทยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบงออกไดเปน 5 กลุม ไดแก 1) 

คุณลักษณะดานความซือ่สัตย เชื่อใจ และอดทน 2) คุณลักษณะดานการมีวินัย รับผิดชอบ และตรงตอ

เวลา 3) คุณลกัษณะดานความรูและทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับการทองเที่ยวและภาษาตางประเทศ 4) 

คุณลักษณะดานการมีความรักในวชิาชีพ และ 5) คุณลักษณะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อบรกิาร

นักทองเที่ยว 

 

ไชยปกรณ ปองญาติ  ลินจง โพชารี (2560)   ไดศึกษาวิจัยศักยภาพมัคคุเทศกที่จะกอใหเกิด

ความประทับใจหรือความชอบของนักทองเที่ยวชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย  การ

วิจัยน้ีมจีุดมุงหมายเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบ ศักยภาพมัคคุเทศกที่จะกอใหเกิดความประทับใจหรือ

ความชอบของนักทองเที่ยวชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถาม โดยการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวเวียดนาม จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ Independent t-test, One-way ANOVA และ Multiple Correlation Analysis 

ผลการวิจัยพบวาศักยภาพมัคคุเทศกมีความสัมพันธเชิงบวกโดยรวมอยูในระดับมาก โดยในรายดานน้ัน 

ศักยภาพดานคุณลักษณะและดานพฤติกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนศักยภาพมัคคุเทศกใน

เรื่อง ความกระตือรือรนในการทํางาน การตรงตอเวลา บุคลิกภาพ และความอดทนตอการทํางาน สวน

ความประทับใจหรือความชอบของนักทองเที่ยวชาวเวียดนามนั้น มีความสัมพันธเชิงบวกโดยรวมอยูใน

ระดับมาก โดยลักษณะทางกายภาพของมัคคุเทศกที่นักทองเที่ยวชาวเวียดนามประทับใจมากที่สุดคือ  

มัคคุเทศกมคีวามเปนกันเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

โดยสรุปงานวิจัยที่กลาวถึงทั้งหมด 7 เรื่อง เปนเรื่องทีเ่ก่ียวของกับการทองเท ี่ยวในประเทศไทย  

มี 4 เรื่องที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะหรือมุมมองศักยภาพมัคคุเทศก   มี 1 เรื่องที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนําเที่ยว  มี 1 เรื่องที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทัศนคติหรือ

เจตคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และอีก 1 เรื่องที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนายุวมัคคุเทศกเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 

 

ฮู เหวย (Hu, Wei, 2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “มัคคุเทศกและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาของ

ไหหนานประเทศจีน (Tour guides and sustainable development: The case of Hainan,     

China)” การศึกษาครั้งน้ีกลาวถึงชองวางโดยการสงเสริมความเขาใจวามัคคุเทศกนําเที่ยวสามารถชวย

สงเสริมการทองเที่ยวไปในทิศทางที่ย่ังยืนไดอยางไร  วัตถุประสงคการวิจัยสามประการคือ 1) เพ่ือให

เขาใจถึงการพัฒนาอยางย่ังยืนและความสัมพันธระหวางการพัฒนาอยางย่ังยืนและการทองเที่ยว 2) เพ่ือ

สํารวจบทบาทและความรับผิดชอบของมัคคุเทศกกับผลที่ตามมาเพ่ือสงเสริมความย่ังยืน และ3) เพ่ือ

ตรวจสอบระดับในทางปฏิบัติและเหตุผลของมัคคุเทศกนําเที่ยวที่ใชประโยชนจากหนาที่ของตนเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ดี   จากการศึกษาพบวาการพัฒนาอยางยั่งยืนจะปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตสําหรับทุกคนโดยไมกอใหเกิดผลเสียทางนิเวศวิทยาและสังคมวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค  เพ่ือให

บรรลุเปาหมายความยั่งยืน  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยวทุกฝายตองมีบทบาทและความรบัผดิชอบ

ในการแสวงหาการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  มัคคุเทศกนําเที่ยวในฐานะตัวแทนกลางในระบบการ

ทองเที่ยวทั้งหมด  มัคคุเทศกนําเที่ยวมีการติดตอโดยตรงกับนักทองเที่ยวและกับผูอ่ืนซึ่งทํางานในทุกภาค

สวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   มัคคุเทศกมีบทบาทหลากหลายในการตอบสนองตอความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยว ไดแกนักทองเที่ยว ทรัพยากรชุมชนทองถิ่นของแหลงทองเที่ยว 

นายจางหนวยงานของรัฐและมัคคุเทศกเอง  มัคคุเทศกนําเที่ยวสามารถสนับสนุนการพัฒนาการทองเทีย่ว

ทีน่ําไปสูความยั่งยืนโดยพยายามจัดการประสบการณ จัดการทรัพยากรและ สงเสริมเศรษฐกจิทองถิน่เพ่ือ

ชวยใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่สนุกสนานและคุมคาเพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลง

ทองเที่ยว  การบริโภคผลิตภัณฑและบริการในทองถิ่น แนวทางการตีความเปนวิธีการที่มัคคุเทศกนําเทีย่ว

สามารถใชศักยภาพได   กรณีศึกษาในไหหนานประเทศจีน มีการตรวจสอบการชี้แนะเพื่อดูวามัคคุเทศก

นําเที่ยวมีสวนรวมหรือไมและมีสวนรวมในการบรรลุความยั่งยืนของทองถิ่นหรือไม พบวามัคคุเทศกนํา

เที่ยวในไหหลําไมไดใชประโยชนจากหนาทีท่ี่คาดหวังทั้งในการเสริมสรางประสบการณที่สนุกสนานใหกับ

นักทองเที่ยว ในการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่นหรือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

ศักยภาพของมัคคุเทศกถูกปดก้ันโดยประเด็นและปญหาของการชี้แนะที่มุงการทําเงินเปนหลัก กลุมที่

ไดรับคาใชจายตํ่ากวาที่ไดรับการปฏิบัติในอุตสาหกรรมและระบบคาตอบแทนที่ไมเปนธรรมสําหรับ

คําแนะนําไมมีมาตรการคุมครองเพ่ือใหแนใจวาผลประโยชนที่ไดรับ  การขาดความเปนมืออาชีพและขาด

การฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมาตรการการตรวจสอบที่ไมมีประสิทธิภาพและความตระหนักใน

การพัฒนาอยางย่ังยืนจึงยังอยูในขอบเขตจํากัด  เพ่ือใหสถานการณดีขึ้นควรมีมาตรการหามการทองเทีย่ว

และการคาอุตสาหกรรมที่ไมดีตอสุขภาพ ควรมีการพัฒนาและรับรองมาตรการรับรองการฝกอบรมและ
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การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ   ผลประโยชนสวนตัวของมัคคุเทศกควรไดรับการปกปองและ

ตระหนักถึงความย่ังยืนของทองถิ่นโดยเฉพาะอยางย่ิงสมาชิกอุตสาหกรรมควรไดรับการสงเสริม ตองใช

ความพยายามอยางจริงจังของหนวยงานภาครัฐรวมถึงสมาชิกอุตสาหกรรม เพื่อใหมัคคุเทศกนําเที่ยวมี

ศักยภาพในการเปนตัวแทนของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

แคธี เอช ซู,  แอนดรูว ชาน และ แซม เอส ฮวง (Hsu, Cathy H. C., Chan, Andrew.  and 

Huang, S, Sam. 2009) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของมัคคุเทศกและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว: 

กรณีศึกษาแพ็คเกจทัวรในเซี่ยงไฮ (Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: a Study 

of the Package Tours in Shanghai) การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบประสิทธิภาพมัคคุเทศกและ

ความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในบริบทของแพคเกจทัวรในเซี่ยงไฮ  มีการนําเสนอกรอบ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในบริบทของแพ็คเกจทัวร ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในกรอบ

แนวคิดรวมสามดานประกอบดวย 1) ความพึงพอใจกับการบริการที่แนะนํา 2) ความพึงพอใจกับบริการ

ทัวรและ 3)ความพึงพอใจกับประสบการณทัวรโดยรวม ประสิทธิภาพของมัคคุเทศกพบวามีผลโดยตรงตอ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวยการใหคําแนะนําและผลทางออมตอความพึงพอใจตอบริการทัวรและ

ประสบการณการทองเที่ยว   ความพึงพอใจในการใหบริการของมัคคุเทศกสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจ

ตอบริการทัวร แตไมพบวามีผลกระทบโดยตรงตอความพึงพอใจกับประสบการณการทองเที่ยวโดยรวม 

อยางไรก็ตามผลกระทบทางออมของความพึงพอใจในการใหบริการที่มีตอความพึงพอใจกับประสบการณ

การทองเที่ยวโดยสื่อความพึงพอใจกับการบริการการทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญ มกีลาวถงึความหมายของ

ผูประกอบการทองเที่ยวและหนวยงานกํากับดูแล ประเด็นสําคัญอยูที่ประสิทธิภาพของมัคคเุทศกนําเทีย่ว  

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ผูประกอบการทองเที่ยว ประสบการณของการนําเที่ยว คุณภาพการ

บริการ  มัคคุเทศกเปนผูปฏิบัติงานระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดประสบการณของนักทองเที่ยวในจุดหมายปลายทาง  บริการนําเที่ยวเปนองคประกอบหลักของ 

บริการนําเที่ยวที่นําเสนอโดยผูประกอบการทองเที่ยว การที่มัคคุเทศกนําเที่ยวสามารถใหบริการที่มี

คุณภาพแกนักทองเที่ยวไดไมเพียง แตจําเปนตอความสําเร็จทางธุรกิจของผูประกอบการทองเที่ยวที่เปน

พันธมิตร แตยังมีความสําคัญตอภาพรวมของจุดหมายปลายทางที่เขาเปนตัวแทนอยูดวย ในประเทศจีน

หนวยงานการทองเที่ยวในระดับตาง ๆ ใหความสําคัญอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับการบริการนําเที่ยว ดังน้ันในป ค.ศ. 1989 องคการการทองเที่ยวแหงชาติจีน (CNTA) จึงได

กําหนดคุณสมบัติมัคคุเทศกนําเที่ยวแหงชาติ 
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ธนาธร วชิราขจร (Vajirakachorn, Thanathorn, 2011) ไดศึกษาวจิัยเรื่องปจจัยทีก่าํหนด

ความสาํเรจ็ของการทองเที่ยวโดยชมุชน: กรณีศกึษาตลาดนํ้าในประเทศไทย (Determinants of 

success for community-based tourism: The case of floating markets in Thailand)  

การวิจัยน้ีสํารวจวาสมาชิกของชุมชนทองถิ่นประเมินปจจัยความสําเร็จของการทองเที่ยวโดยชุมชน

อยางไร ปจจัยเหลาน้ีรวมถึง 1) การมีสวนรวมของชุมชน 2) การแบงปนผลประโยชน 3) การอนุรักษ

ทรัพยากรการทองเที่ยว 4) ความรวมมือและการสนับสนุนจากภายในและภายนอกชุมชน 5) ความเปน

เจาของในทองถิ่น 6) การจัดการและความเปนผูนํา 7) การสื่อสารของผูมีสวนไดเสีย 8) คุณภาพชีวิต 9) 

ระดับการพัฒนาการทองเที่ยวและ 10) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีคือ 

1) การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบบูรณาการเพ่ือประเมินความสําเร็จของปลายทางการทองเที่ยวโดยชุมชน 

2) ระบุปจจัยแหงความสําเร็จตามการรับรูของชุมชนทองถิ่นตอการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 3) 

ตรวจสอบความแตกตางในความสําเร็จของปจจัยระหวางสองชุมชนที่สัมพันธกับระยะเวลาและขนาดของ

การพัฒนาการทองเที่ยวและขนาดของชุมชน   การวิจัยใชวิธีการแบบผสมผสานการสัมภาษณแบบเชงิลกึ

และการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การสํารวจภาคสนามโดยประเมิน

ตลาดน้ําอัมพวาและบางนอยตามปจจัยสิบประการ  ผลการศึกษาพบวาอัมพวาเปนจุดหมายปลายทางที่

ใหญกวาและยาวนานกวา ประสบความสําเร็จมากกวาบางนอยซึ่งเปนจุดหมายการทองเที่ยวที่เล็กกวา

และพัฒนาขึ้นใหม   ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาปจจัยสําคัญที่ทําใหความสําเร็จของการพัฒนาการทองเทีย่ว

ในทั้งสองชุมชน  ไดแก โฆษณาและการใชสื่อรวมทั้งเครือขายสังคมออนไลน การบูรณาการปจจัย

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ีเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาและประเมินผลการทองเที่ยวโดย

ชุมชน  การมีสวนรวมของชุมชนไดรับการสงเสริมและศึกษาในสาขาที่หลากหลายรวมถึงการวางแผน

ภูมิศาสตร การพัฒนาชุมชนในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกับการทองเที่ยว การเปลี่ยนการทองเที่ยวแบบเดิมมา

เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ย่ังยืนซึ่งเนนการปฏิบัติโดยชุมชนในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการ

ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา การทองเที่ยวแบบชมุชนเปนฐานถอื

วาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาชุมชนโดยมีเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

กาญจนาพร เลิศพิพัฒน ลูเธอร  (Luther, Ganjanaporn Lertpipat, 2015) ไดวิจัยเรื่อง 

“จรรยาบรรณของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย (Ethics of Thailand's tourism 

industry)” การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขายเชิงจริยธรรมที่เก่ียวของกับความเปนไป

ไดของนักทองเที่ยวที่จะกลับสูประเทศไทย การสํารวจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงจริยธรรมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 300 คน ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางในภาคเหนือภาคกลางและภาคใตของ

ประเทศไทย จากการวิเคราะหพบวานักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเที่ยวประเทศไทยเปนชายและ
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นักทองเที่ยวรอยละ 49 มาจากยุโรปและแอฟริกาเพ่ือการพักผอน นักทองเที่ยวเหลานีมี้อายุเฉลี่ย 37.5 ป  

โดยทั่วไปนักทองเที่ยวพึงพอใจในทุกดานยกเวนแพ็คเกจทัวรและบริการขอมูล สัญญาณสาธารณะทศิทาง

ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะความสะอาดของสถานที่สาธารณะ  การทองเที่ยวของ

ประเทศไทยอาจเพ่ิมขึ้นโดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะและปรับปรุงเสถียรภาพของ

รัฐบาล  นักทองเที่ยวตางชาติจํานวนครึ่งหน่ึงจะกลับมาประเทศไทยในอีก 12 เดือนขางหนาหากมีโอกาส

และเขาจะแนะนําประเทศไทยใหคนอ่ืนๆ   ผลจากการศึกษาครั้งน้ีเนนใหเห็นวามีความสัมพันธที่ดี

ระหวางการรับรูในจริยธรรมของพฤติกรรมธุรกิจในการขายและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ตางประเทศ  นอกจากน้ีจากการวิเคราะหพบวาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของนักทองเทีย่วและ

ความเปนไปไดที่นักทองเที่ยวตางชาติจะกลับมามีความสัมพันธในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยพบวาตัว

แปรเพศอายุ รายไดครัวเรือนและภูมิภาคไมมีอิทธิพลตอความเปนไปไดที่นักทองเที่ยวตางชาติจะกลับมา 

แตความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกตอโอกาสที่จะกลับมา  การศึกษาดังกลาวใหขอมูลที่

เปนประโยชนตอหนวยงานการทองเที่ยวทองถิ่นนักวางแผนธุรกิจการทองเที่ยวและนักการตลาดเพ่ือให

ความสําคัญกับการสงเสริมการปรับปรุงและการบํารุงรักษาปจจัยทีมี่ผลตอความพึงพอใจของนักทองเทีย่ว

ตางประเทศ และพฤติกรรมการขายการทองเที่ยวที่มีจริยธรรม 
 

ทองมาลา โพสิคาํ  อนุโลม วิไลพร แสงเดือน วายากร และ สมวัง พิมมาวง (Thongmala 

Phosikham,  Anoulom Vilayphone, Sengdeuane Wayakone and Somvang Phimmavong, 

2015) ไดศึกษาวิจัยเจตคติของนักทองเที่ยวทีม่ีตอการพัฒนาการทองเที่ยวและการอนุรกัษมรดกโลกใน

เมืองมรดกโลกหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (Tourists’ Attitudes towards 

Tourism Development and Heritage Preservation in the World Heritage Town of Luang 

Prabang, Lao PDR)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดบัเจตคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทีมี่ตอ

การอนุรกัษมรดกและความพงึพอใจตอกิจกรรมการทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆใน

เมืองหลวงพระบางทางตอนเหนือของประเทศลาว  การเก็บรวบรวมขอมูลดาํเนินการโดยใชแบบสอบถาม

ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผลการวจิัยพบวานักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการ

พัฒนาการทองเที่ยวในหลวงพระบาง  แมวานักทองเที่ยวชาวตางชาติระบุวามรดกทางวัฒนธรรมในเมือง

น้ีไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี แตการรับรูของนักทองเที่ยวเก่ียวกับการอนุรกัษ "ดนตรีด้ังเดิม การฟอน

รําคลาสสิกและหุนกระบอก" ยังคงอยูในระดับ "เปนกลาง" นักทองเที่ยวพอใจกับกิจกรรมสิง่อาํนวยความ

สะดวกและบรกิารทีมี่ใหในหลวงพระบาง  แตความพึงพอใจของนักทองเที่ยวยังไมถงึระดับ“ พอใจมาก” 

ผลการวิจัยน้ีชวยผูมีอํานาจตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธในอนาคตที่ดีขึ้นสาํหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

การทองเที่ยวในหลวงพระบาง 
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เหงียน ฮวง เลอ (Nguyen, Hoang Le, 2015) ไดวิจัยเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติงานของ

มัคคุเทศกนําเทีย่วที่มีตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและความภักดีตอการเลือกเวียดนามเปนแหลง

ทองเที่ยว (The impacts of tour guide performance on foreign tourist satisfaction and 

destination loyalty in Vietnam)  การศึกษาไดดําเนินการในบริบทของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่อยู

ในเวียดนามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพมัคคุเทศกในประเทศ โดยใชแบบสอบถามที่ไดรับการพัฒนาขึน้จาก

การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณกลุมเปาหมาย  กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 500 

คนในหกเมืองใหญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนมากในเวียดนาม  คัดเลือกโดยมัคคุเทศกนํา

เที่ยวเพ่ือรวบรวมขอมูลในทุกการเดินทางที่จัดขึ้นโดยบริษัททองเที่ยว   มัคคุเทศกแจกจายแบบสอบถาม

ใหกับนักทองเที่ยวในคืนสุดทายของแพคเกจทัวรจากน้ัน เก็บรวบรวมในเชาวันรุงขึ้น มัคคเุทศกนําเทีย่วได

แจงใหนักทองเที่ยวทราบวามีเพียงนักวิจัยเทานั้นที่จะเห็นแบบสอบถามที่สงคืนซึ่งใสไวในซองปดผนึก  

จากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลหลักมีแบบสอบถาม 451 ฉบับที่ครบถวนและเปนประโยชนสาํหรบัการ

วิเคราะห  การสรางแบบจําลองสมการโครงสรางใชเพ่ือสํารวจความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของ

มัคคุเทศกความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและความภักดีของจุดหมายปลายทาง ผลการวิจัยแสดงใหเห็น

วาประสิทธิภาพของมัคคุเทศกนําเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวตางชาติและ

ความภักดีของนักทองเที่ยวในแพ็คเกจทัวร ประสิทธิภาพของมัคคุเทศกประกอบดวยหามิติ ไดแก รูปราง

หนาตา ทักษะความสามารถระดับมืออาชีพ ทักษะการแกปญหา ทักษะองคกรและทักษะการแนะนํา

ความบันเทิง ประสิทธิภาพของมัคคุเทศกไมเพียงแตเก่ียวของกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเทาน้ัน 

แตยังเปนปจจัยหน่ึงที่กําหนดความภักดีของลูกคา การศึกษาครั้งนี้ไดเสนอขอเสนอแนะสําหรับมัคคเุทศก

นําเที่ยวและผูจัดการทัวร ผูประกอบการทองเที่ยวเพ่ือระบุขอดีและขอเสียของคุณลักษณะมัคคุเทศกนํา

เที่ยวจากน้ันเพ่ือสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพใหถึงระดับที่สูงขึ้นของความพึงพอใจของลกูคาเชนเดยีวกบั

การสงเสริมความภักดีของปลายทาง 

 
เคจิ ฮวง, ฟลิป เพียส และ จุนจี เหวิน (Huang, Keji, Pearce, Philip, and Wen, Junjie, 

2017) ไดทําวิจัยเรื่องทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการคาเชิงศาสนา (Tourists' attitudes toward 

religious commercialization) กิจกรรมเชิงพาณิชยน้ันมีอยูในสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนาตางๆ 

การศึกษาน้ีระบุและประเมินกิจกรรมเชิงพาณิชยทางศาสนาและสํารวจผลกระทบตอทัศนคติของ

นักทองเที่ยว   ภูเขาศักด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนาสี่แหงที่เปนที่รูจักกันดีในประเทศจีนไดรับเลือกใหเปน

สถานที่วิจัย  การศึกษาครั้งน้ีไดสัมภาษณผูใหขอมูลโดยละเอียด 80 รายเพ่ือสรางความเขาใจในเชิง

พาณิชยแลวทําการสํารวจความคิดเห็นจากบล็อกเว็บไซตทองเที่ยวจํานวน 438 บล็อก โดยศึกษาจาก
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หมวดหมูการคา 7 กลุม คือ 1) บัตรเขาชมสถานที่ 2) อาหารและเครื่องด่ืม 3) ที่พัก 4) การคมนาคม 5) 

การซื้อของชอปปง 6) การบริการของพนักงาน และ7) ความบันเทิง  ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวมี

ความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับอาหารและเครื่องด่ืมที่พักและการบริการของพนักงานโดยไมวจิารณการขนสง

และความบันเทิง นักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะรูสึกรําคาญเม่ือผลิตภัณฑการทองเที่ยวมีราคาที่คลุมเครือ

หรือสูงเกินจริงและไมมีมาตรฐานการบริการที่เหมือนกัน  ผลการวิจัยนําเสนอขอมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของการทองเที่ยวทางศาสนาโดยมุงใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและนักทองเที่ยว 

 

งานวิจัยตางประเทศจํานวน 7 เรื่อง เปนงานวิจัยของตางประเทศที่ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ

ของมัคคุเทศกจํานวน 3 เรื่อง   เรื่องเก่ียวกับเจตคติหรือทัศนคติของนักทองเที่ยวจํานวน 2 เรื่อง  เรื่อง

เก่ียวกับจรรยาบรรณของการทองเที่ยวจํานวน 1 เรื่อง  และอีก 1 เรื่องเปนเรื่องของการทองเที่ยวชุมชน  
 
 
 
 




