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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและ

วัดกัลยาณ”เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษา

เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ และ 2) เพื่อ

หาแนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนใหเปนทีพึ่งพอใจของนักทองเที่ยว 

และเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฎัธนบรุ ี

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามชุดที1่ จาก

กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวทีเ่ขามาเที่ยวชมชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ จํานวนทั้งหมด 383 คนทีร่ับ

บริการจากมัคคุเทศกอาสาสมัครซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีลงทะเบียนในรายวิชา Thai Case Studies และรวมโครงการ 

Volunteer Guides Conducting Tours around Kudichin Community ในภาคเรียนที่ 2/2561 

จํานวน 36 คน ปฏิบัติหนาที่ระหวาง มกราคม – มีนาคม 2562  สวนแบบสอบถามชุดที่ 2 เก็บรวบรวม

ขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 36 คนที่รวมโครงการ Volunteer Guides 

Conducting Tours around Kudichin Community ดังกลาวขางตน     

 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน

และวัดกัลยาณ” มีขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวสามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี  

 

ตอนที ่1 สถานภาพทั่วไปของนักทองเที่ยวจาํนวน 383 คนที่รับบริการจากมัคคุเทศกอาสาสมัคร  

1.1   เพศของนักทองเที่ยวชายและหญงิมจีํานวนที่ใกลเคียงกันคือ ชายรอยละ 49.87  และหญิง

รอยละ 50.13 
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1.2. อายุของนักทองเทีย่วผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 

30.29 และรองลงมาคือ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.24 

1.3 ระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา คิด

เปนรอยละ 82.77 

1.4 อาชพีของนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานประจาํ คิดเปนรอยละ 55.09 

รองลงมาคือผูเกษียณ วางงาน แมบาน คิดเปนรอยละ 21.67 และนักศกึษา คิดเปนรอยละ 18.02 

 

ตอนที ่2 สรุปผลการวิเคราะหเจตคติของนกัทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมคัคุเทศกอาสาสมคัร 

           ในชุมชนกุฎจีีนและวัดกัลยาณ   

  

นักทองเที่ยวมีเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณในระดับ

มากในทุกประเด็น เรียงลาํดับจากมากไปนอย ดังน้ี   

1. แตงกายอยางเหมาะสมและเรียบรอย (4.49)   

2. การตรงตอเวลาในการปฏบิัติหนาที ่ (4.44)  

3. แสดงความเต็มใจทีจ่ะใหการชวยเหลือและบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยวทกุคน (4.43)   

4. มีความหวงใยในความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  (4.43) 

5. ปฏิบัติตอผูคนทกุวฒันธรรมและสิง่แวดลอมดวยความเคารพ  (4.38) 

6. มีความสามารถในการปรับตัวอดทนและรูสกึไวตอความตองการของนักทองเที่ยว (4.34 ) 

7. เชื่อถือไดซือ่สัตยขยันขันแขง็และมีไหวพริบ (4.28)  

8. มีทักษะการสือ่สารที่ดีรวมถงึการออกเสียง ทาทางและเสียงพูดที่ชัดเจน (4.22)   

9. เตรียมตัวลวงหนาและมีความรูดีเย่ียมในเรื่องที่เกี่ยวของ (4.13)  

10. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสาํหรับงาน (3.88) 
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ภาพที ่1    เจตคติของนักทองเทีย่วตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนกัทองเที่ยวตอมัคคุเทศกอาสาสมคัร ชุมชนกุฎจีีน  

 

 นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ เชน พึงพอใจกับการใหขอมูลความรู 

การแนะนําเรื่องราวในพิพิธภัณฑ     นักทองเที่ยวรูสึกขอบคุณและประทับใจในบริการ อัธยาศัยไมตรี

ความยิ้มแยมแจมใส มีนํ้าใจชวยเหลือ และการดูแลอยางดี   อยางไรก็ดีนักทองเที่ยวชาวตางชาติบางคน

ใหขอเสนอแนะใหมัคคุเทศกอาสาสมัครฝกทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

 

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไดเขารวม

โครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนสรุปไดดังน้ี  

 

1) ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัคร 

 

นักศึกษาพอใจมากกับการเขารวมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจนีดวยเหตผุลตางๆ 

ไดแก 

- โครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครทําใหไดใชความรูทางดานภาษาอังกฤษ ไดฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษ เรียนรูคําศัพทใหมและไดเรียนรูสิ่งใหมๆไดความรูจากการทํางานของตนเองที่

ชุมชนกุฎีจีน 

- ประสบการณมากมายทีส่อนใหเขาเรียนรูงาน รูจักการทํางานเปนทีมและดวยตัวของตัวเอง  

- ทําใหนักศึกษามีจิตอาสาในการทํางาน ทําหนาที่เปนไกดแนะนําชุมชนใหกับนักทองเที่ยว 

และสามารถตอยอดใหเกิดเปนอาชีพไดในภายภาคหนา 

- ประสบการณน้ีสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต กิจกรรมครั้งนี้ไดทั้งความประทับใจและนํ้าใจ

หลายๆอยางจากการที่เขาไดพบไดรับจากชุมชน และนักทองเที่ยวทั้งตางชาตแิละคนในพ้ืนที ่

- ไดแสดงออก ทําใหมีความกลาที่จะแสดงออกมากขึ้น กลาที่จะสื่อสารกับชาวตางชาติ

สามารถสื่อสารใหชาวตางชาติไดเขาใจ  โครงการนี้ชวยเสริมทักษะตางๆทางดาน

ภาษาอังกฤษ และยังชวยเสริมความมั่นใจใหกลาพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ  กิจกรรมน้ี

ไดทั้งความรูและยังฝกความกลาในตัว 
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- ไดความรูตางๆมากมาย ไดรูจักวิถีการใชชีวิต ความเปนอยู ความเปนมาของชาวกุฎีจีน ได

เรียนรูประวัติความเปนมาของสถานที่น้ันๆ 

- เปนการฝกงานที่ไดปฏิบัติจริง  ลงพื้นที่จริง ไดพบนักทองเที่ยวจริงๆ ไดสะสม 

ประสบการณการเปนมัคคุเทศก นําไปใชไดจริงในอนาคต  

- สรางความภูมิใจในตนเองมากๆที่ไดแบงปนความรูที่มีแกชาวตางชาติ และสามารถทํา

โครงการน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีและเปนที่ประทับใจแกชาวตางชาติ 

- ไดฝกไดฝกความอดทน ฝกความสามัคคีในกลุมของตนเองดวย ฝกความตรงตอเวลาและมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น  

- เขาไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูนอกหองเรียน ไดปฏิบัติจริงไมใชแคทฤษฎี 

- ไดรูสิ่งใหมๆ  ฝกฝนประสบการณ และความรูที่ไดรับจากการลงชุมชนฝกภาษา ฝกตนเอง

เพ่ือที่จะไมใหกลัวเวลาพบชาวตางชาติ ไดเรียนรูประวัติศาสตรตางๆ ยิ่งตนเองแนะนําให

นักทองเที่ยวไดรู พานักทองเที่ยว ชมสถานที่ตางๆมากเทาไร ตนเองยิ่งไดความรูมากขึ้น

เทานั้นและยังเขาใจมากขึ้นดวย  

- ทําใหนักศึกษาบางคนที่ไมเคยสนใจงานดานมัคคุเทศกนํา เที่ยว ไดลองทํา และเปด

ประสบการณใหมๆ ไดมีผลงานไวนําเสนอในประวัติของตน  สามารถนําไปตอยอดไดและ

สามารถนําไปเปนทักษะในอาชีพไกดไดจรงิ 

- ไดทํางานจิตอาสาในการชวยเหลือนักทองเที่ยวที่ไมมีมัคคุเทศกสวนตัวแตอยากรูที่มาที่ไป

ของชุมชนกุฎีจีน  

- ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดพบไดรูจักคนใหมๆ ทําอะไรดีๆเพ่ือชุมชน ไดอนุรักษชุมชน 

- ภูมิใจวาสิ่งที่ไดทําน้ันสรางความประทับใจอยางมากกับนักทองเที่ยวและผลดีที่จะตามมาคอื 

การบอกเลาปากตอปาก ทําใหนักทองเที่ยวอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น  

- สนุกมากและไดความรูเพ่ิมเติมมากย่ิงขึ้น 

- เปนโครงการที่สรางประสบการณ สรางความกลาเผชิญในการใชภาษา ทําใหไดรูถึง

ประวัติศาสตร ไดเรียนรูอะไรหลายๆอยาง รวมทั้งยังสรางมิตรภาพดีๆในกลุมทั้งผูคนและ 

นักทองเที่ยวอีกมากมาย 

 

2) ปญหาที่ นักศึกษาพบจากการรวมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและ

ขอเสนอแนะ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

52 

 

-   นักศึกษามีปญหาในครั้งแรกที่ไดปฏิบัติงาน การพูดดวยภาษาที่ติดขัดไมชัดเจนแตสามารถ 

    แกปญหาน้ันได  กิจกรรมน้ีสอนใหรูจักเรียนรู  และทําการบานเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงตอไป 

    ใหดีขึ้น  ควรมีและจัดกิจกรรมนี้อีกในรุนตอไปเพ่ือใหนองๆไดรับสิ่งดีๆอยางที่หาไมไดจากที่อ่ืน 

- การพูดภาษาที่ขัดของแลวการรับรูขอมูลที่ไมเพียงพอ เน่ืองจากการฝกอบรมเพ่ือเตรียมตัว

สําหรับโครงการคอนขางนอยและกระชั้นชิดกับเวลาเริ่มปฏิบัติจริง จึงทําใหมีความรูสึก

กดดันและทําใหการเตรยีมตัวในการปฏิบัติงานจริงทําไดไมเต็มที่ 

- ปญหาอาจจะเปนการใชทักษะการพูดภาษาที่ยังไมเกงเทาที่ควร จึงทําใหพูดผิดๆถูกๆบาง 

สวนขอเสนอแนะน้ันอยากใหจัดโครงการน้ีตอไปเรื่อยๆในแตละรุนคะ เพราะสิ่งน้ีสามารถทาํ

ใหเราไดเรียนรูอะไรหลายๆอยางที่ยังไมรู 

- มีปญหาในชวงเริ่มแรกที่ยังไมคอยกลาแสดงออก ไมคอยมั่นใจ แตพอไดทําแลวรูสึกวา

อยากจะทําอีก และอยากจะทําใหดีกวาเดิม. 

- นักศึกษารูสึกเขินกลัวพูดผิดแตนักศึกษาก็แกปญหาดวยการฝกทองบอยๆ  

- แรกๆเตรียมขอมูลมาไมคอยพรอม และการสื่อที่ยังไมมั่นใจ แตเมื่อระยะเวลาผานไปไดสัก

พัก ไดเกิดการเรียนรูและทําใหม่ันใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

- อยากใหมีเวลาในการฝกอบรมกอนลงพ้ืนที่ใหมากขึ้นและอยากใหมีกิจกรรมน้ีตอๆไปอีก 

- มีนักทองเที่ยวบางกลุมที่คิดวานักศึกษาเปนมิจฉาชีพ ถูกพูดหยาบคาย แสดงทาทางและสี

หนาไมดีใส 

- นักทองเที่ยวบางคนบางกลุมก็มากับไกดของเขาเอง จึงไมตองการมัคคุเทศกอาสาสมัคร 

- ปญหาดานการใชภาษาสื่อสาร ปญหาการพูดภาษาอังกฤษบางสถานการณไมคลอง 

- การทําความรูจักทําความนาเชื่อถือ เพราะลูกคาบางคนคิดวาจะมาหลอก  

- อากาศรอนมาก 

- ลูกคาบางคนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค พยายามลวงเกินดวยคําพูด หรือการกระทํา  

- นักทองเที่ยวบางคนบางกลุมที่แคตองการมาไหวพระ ทําบุญ เสร็จแลวเขาก็กลับทําใหหา

นักทองเที่ยวไดยากในสถานที่จําพวกวัด 

- นักศึกษาสวนใหญไมมีปญหาใดๆเพราะนักทองเที่ยวใหความรวมมือเปนอยางมาก 

- ปญหาเรื่องภาษา ชาวตางชาติที่ไมพูดภาษาอังกฤษ บางคนเปนชาวจีน ชาวญี่ปุน ซึ่งเขาใช

ภาษาตัวเองเปนหลัก ยากตอการสื่อสาร 
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ขอเสนอแนะ  

- อยากจะเสนอใหจัดทําโครงการน้ีใหรุนนองตอไปและอยากใหมีโครงการอีกตลอด 

- ควรมีจัดขึ้นทุกป เพ่ือใหนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไมเคยมีประสบการณแบบน้ี 

ไดลองทํางานเปนไกดจิตอาสาทุกคนอยากใหมีการจัดโครงการแบบน้ีใหกับนองๆรุนหลัง 

เพราะถือเปนโครงการที่สรางประสบการณแลวสามารถนําไปใชไดจริง 

- อยากจะเสนอใหระยะเวลาโครงการนานกวาน้ี เพราะอยากฝกใหมากกวานี ้และอยากใหการ

ประชาสัมพันธกวางขวางมากกวานี้ 

- อยากใหมีการจัดโครงการแบบน้ีใหกับนองๆรุนหลัง เพราะถือเปนโครงการที่สราง

ประสบการณแลวสามารถนําไปใชไดจริง 

- อยากใหมีอาหารกลางวันใหอยางนอยสัก1ม้ือ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยโดยเรียบเรียงตามลําดับขอมูลผลการวิจัย และวัตถุประสงค 2 ประการ

คือ 1) เพื่อศึกษาเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัด

กัลยาณ และ 2) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนใหเปนที่พึง

พอใจของนักทองเที่ยว และเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี   ประเด็น

การอภิปรายมีดังน้ี 

 

เจตคติของนักทองเท่ียวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

 

1. จากแบบสอบถามนักทองเที่ยวแสดงเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศก 

อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณเปนเชิงบวกในระดับมากในทุกประเด็นซึ่งหมายถึงวา

นักทองเที่ยวพึงพอใจตอมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ  มัคคุเทศกอาสาสมัคร

เหลาน้ีลวนเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  และจากแบบสอบถามนักศึกษาที่รวมโครงการน้ี นักศึกษาเห็นคุณคาของการทํางาน

มัคคุเทศกอาสาสมัครในโครงการน้ี  เพราะไดใชความรูทางดานภาษาอังกฤษ ไดฝกทักษะภาษา เรียนรู

งาน อดทน รูจักการทํางานเปนทีมและดวยตนเอง ทําใหนักศึกษามีจิตอาสาในการทํางาน ไดรูจักเรียนรู
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วิถีการใชชีวิต ความเปนอยู ความเปนมาของชาวกุฎีจีนฯลฯ และที่สําคัญนักศึกษารูสึกภูมิใจวาสิ่งที่ไดทํา

น้ันสรางความประทับใจอยางมากกับนักทองเที่ยวและคิดวาจะสงผลดีใหนักทองเที่ยวอยากจะมาเที่ยว

ประเทศไทยมากขึ้น  นอกจากน้ันนักศึกษาเห็นพองวาควรมีโครงการน้ีใหรุนนองตอไปอีกตลอดไป  อนึ่ง

การจัดประสบการณการเรียนการสอนในลักษณะเชนน้ีสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมของมหาวทิยาลยัราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศนวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศโดยกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน   

 

2. จากภาพแสดงกลุมอายุของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณจะเห็นไดวา 

นักทองเที่ยวที่รับบริการจากมัคคุเทศกอาสาสมัครกวาครึ่งอยูในวัยหนุมสาวอายุระหวาง 20-40 ป เปนวยั

ที่กระฉับกระเฉงคลองตัว มีวุฒิภาวะ การตัดสินใจ และความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ  อายุยอม

สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว  ขอมูลน้ีจะชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธรุกจิทองเทีย่วและ

บริการ รวมถึงงานของมัคคุเทศกอาสาสมัครดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2 กลุมอายุของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 

 

 ตามจรรยาบรรณการทองเที่ยว (Global Code of Ethics) ขององคกรการทองเที่ยวโลก (WTO 

(World Tourism Organization) (2555)  หลักการที่  2 การทองเที่ยวเปนเครื่องมือของปจเจกบุคคล

และกลุมคนในการบรรลุเปาหมายของการเรียนรู   ดังน้ันการทองเที่ยวจึงสัมพันธกับการพักผอนการ
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หยอนใจ การกีฬา การศึกษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรวางแผนและปฏิบัติดวยจติใจทีเ่ปด

กวางซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเรียนรูการอยูรวมกัน และเรียนรูถึงความชอบธรรมในความ

แตกตางและความหลากหลายของคนกับวัฒนธรรม   มัคคุเทศกอาสาสมัครจึงควรเขาใจหลักการดังกลาว

และนํามาใชกับการนําทัวรแตละกลุมลูกคา 

 

3. จากภาพแสดงระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวดานลางจะเหน็ไดวาระดับการศึกษาของ 

นักทองเที่ยวที่รับบริการจากมัคคุเทศกอาสาสมัครสวนใหญมีความรูระดับปริญญาขึ้นไป  จัดเปน

นักทองเที่ยวกลุมที่มีการศึกษาซึ่งสามารถตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามที่ตนไดตัดสินใจเลือกสรร

แลว  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการและมักตองการรับประสบการณที่แทจริงของแหลงทองเทีย่วทีไ่ดไป

สัมผัส  มัคคุเทศกอาสาสมัครจึงตองมีความรูแมนยําเก่ียวกับเรื่องตางๆ ของชุมชน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี

และประวัติศาสตร   นักทองเที่ยวมีเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัด

กัลยาณในระดับมากทั้ง 10 ประเด็น แตเรื่องของความรูและการเตรียมตัวลวงหนาและมีความรูดีเยี่ยมใน

เรื่องที่เก่ียวของ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในอันดับที่ 9 ดวยคาเฉลี่ย 4.13   นอกจากน้ันหลัก

จรรยาบรรณสําหรับมัคคุเทศก 1 ใน 10 หลักการของประเทศมาเลเซีย (2015) มีกําหนดไววามัคคุเทศก

ตองหมั่นศึกษาหาขอมูลความรูใหทันสมัยอยูเสมอ   ดังน้ันการพัฒนาความรูของมัคคุเทศกอาสาสมัครจึง

เปนเรื่องสําคัญ 

 

 
ภาพที่ 3 ระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ 
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4. จากแผนภูมิแสดงอาชีพของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณผูตอบแบบสอบถาม 

เห็นไดวาสวนใหญเปนผูมีรายไดมีงานประจําทําถึงรอยละ 55.09   รองลงมาคือผูเกษียณ วางงานและ

แมบาน รอยละ 21.67  จะเห็นไดวากลุมแรกเปนกลุมที่มีรายไดประจําซึ่งมีอํานาจในการซื้อ  และกลุมที่

สองนาจะมีเวลาอิสระมาก   หลักจรรยาบรรณสําหรับมัคคุเทศก 1 ใน 10 หลักการของประเทศมาเลเซีย

(2015) มีกําหนดไววามัคคุเทศกตองเขาใจความตองการของลูกคาอยูเสมอ  ดังน้ันมัคคุเทศกอาสาสมัคร

จึงควรสามารถสังเกตและใหความสําคัญกับความสนใจตามธรรมชาติของกลุมลูกคาดวย    

 

 
 

ภาพที่ 4  อาชีพของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณผูตอบแบบสอบถาม 

 

 นอกจากน้ันตามจรรยาบรรณการทองเที่ยว (Global Code of Ethics) ขององคกรการทองเที่ยว

โลก (WTO (World Tourism Organization) (2555)  หลักการที่  5  การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอประเทศและชุมชนเจาของบาน  ประชาชนทองถิ่นควรจะไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรม

จากกิจกรรมการทองเที่ยว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเกิดขึ้นจากแรงงานของเขาไมวา

จะเปนทางตรงและทางออม  ควรใชนโยบายการทองเที่ยวที่ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของประชากร

ในภูมิภาคและชุมชนทองถิ่น   ดังนั้นการนําชมแหลงผลิตสินคาของชุมชน การซื้อของที่ระลึก ซื้อ

เครื่องด่ืมอาหารในรานคาชุมชนก็เปนผลประโยชนแกชุมชนประชาชนเจาของทองถิ่น 
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5.   เรื่องของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานของมัคคุเทศกอาสาสมัคร   

นักทองเที่ยวประเมินเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในประเด็นน้ีในระดับมาก แตประเด็นน้ี

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด   และยังมีนักทองเที่ยวบางคนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามัคคุเทศกอาสาสมัครควรฝก

ทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น   นอกจากนั้นเรื่องของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษยังสอดคลองกบั

ปญหาที่นักศึกษาระบุวาเปนปญหาที่ไดพบในการรวมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัคร เชน การใชทักษะ

การพูดภาษาที่ยังไมเกงเทาที่ควร จึงทําใหพูดผิดๆถูกๆบาง  มีปญหาดานการใชภาษาสื่อสาร ปญหาการ

พูดภาษาอังกฤษบางสถานการณไมคลอง   ดังน้ันโครงการน้ีจึงควรมีการฝกอบรมทางภาษาใหเขมขนขึ้น 

อีกทั้งควรใหนักศึกษาตระหนักถึงความจําเปนและความรับผิดชอบในการฝกฝนตนเองดวย   ตาม

ผลการวิจัยของ เหงียน ฮวง เลอ (Nguyen, Hoang Le, 2015) ไดพบวาประสิทธิภาพของมัคคุเทศกนํา

เที่ยวมีบทบาทสําคัญตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และความภักดีของนักทองเที่ยวใน

แพ็คเกจทัวร 

 

 
 

ภาพที่ 5   ภาพแนวนอนเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชมุชนกุฎจีีนและ 

  วัดกัลยาณ 
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6.  นักทองเที่ยวมีเจตคติที่ดีตอมัคคุเทศกอาสาสมัครโดยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ในเชิงบวก เชน พึงพอใจกับการใหขอมูลความรู การแนะนําเรื่องราวในพิพิธภัณฑ   

นักทองเที่ยวรูสึกขอบคุณและประทับใจในบริการที่ใหเปลา   รูสึกพอใจกับความยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศยั

ชวยเหลือ และการดูแลอยางดี  นักทองเที่ยวชาวตางชาติรูสึกพอใจชื่นชมกับอัธยาศัยไมตรีและขอบคุณ

กับบริการของมัคคุเทศกอาสาสมัคร   กิจกรรมดังกลาวจึงเปนการประชาสัมพันธของภาพลักษณที่ดี

ประเทศ และชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ  ในการดึงดูดนักทองเที่ยวเพ่ือใหเขามาทองเที่ยวในประเทศ 

รวมถึงในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณใหมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  เหงียน ฮวง เลอ (Nguyen, Hoang Le, 

2015) ไดวิจัยและพบวาประสิทธิภาพของมัคคุเทศกนําเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติและความภักดีของนักทองเที่ยว  นอกจากน้ันยังระบุวาประสิทธิภาพของ

มัคคุเทศกประกอบดวยหามิติ ไดแก รูปรางหนาตา ทักษะความสามารถระดับมืออาชีพ ทักษะการ 

แกปญหา ทกัษะองคกรและทักษะการแนะนําความบันเทิง 

 

แนวทางในการพัฒนาโครงการมคัคุเทศกอาสาสมัครในชมุชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณใหเปนท่ี

พึงพอใจของนักทองเท่ียวและเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุร ี

 

แนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกลัยาณน้ีไดจากการ

วิเคราะหสังเคราะหเจตคตินักทองเที่ยวและความคิดเห็นของนักศกึษาที่เขารวมโครงการมัคคุเทศก

อาสาสมัครน้ี โดยมีประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

1. ควรจัดโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครอยางตอเนื่องทุกป 

 

นักทองเที่ยวพึงพอใจมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในทุก 

ประเด็น  และนักศึกษาที่เปนมัคคุเทศกอาสาสมัครในโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและ

วัดกัลยาณน้ีตางเห็นประโยชนโดยตรงที่เกิดขึ้นแกตนเองทั้งดานเน้ือหาภาษา โอกาสในการฝกทกัษะภาษา

ในสถานการณจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสรางความมั่นใจในตนเอง ความอดทน การรูจักแกปญหา 

ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ฯลฯ  แมจะเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้นแตนักศึกษาก็เห็นประโยชนและ

เสนอใหจัดทําโครงการน้ีใหรุนนองตอไปและอยากใหมีโครงการอีกตลอดทุกป เพ่ือใหนักศึกษาในสาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจไดมีประสบการณและทํางานเปนจิตอาสาทุกคน   นอกจากน้ีโครงการมัคคุเทศก
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อาสาสมัครยังสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการพฒันาทองถิน่ตามพระบรมรา

โชบายระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศนวามหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพเปนเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแขง็

และย่ังยืน 

 

2. ควรจัดฝกอบรมใหนักศึกษามีความรู ในเรื่องชุมชน บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและ

จรรยาบรรณมัคคุเทศกเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติหนาที่  

 

นักทองเที่ยวมีเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในเรื่องทักษะการสื่อสารที่ดีรวมถึง

การออกเสียง ทาทางและเสียงพูดที่ชดัเจน อยูในเกณฑมากแตระดับคาเฉลี่ยอยูในอันดับ 8 ระดับคาเฉลี่ย

อยู 4.22  ประกอบกับนักศึกษาที่รวมโครงการฯกลาวถึงปญหาของตนวาครั้งแรกที่ไดปฏิบัติงาน เขาพูด

ดวยภาษาที่ติดขัดไมชัดเจน พูดภาษายังไมเกง จึงทําใหพูดผิดๆถูกๆบาง ไมคอยม่ันใจ รูสึกเขินกลัว  และ

อาจเปนดวยความไมมั่นใจไมชัดเจนในการใชภาษาสื่อสารของมัคคุเทศกอาสาสมัคร จึงทาํใหนักทองเทีย่ว

บางกลุมที่คิดวานักศึกษาเปนมิจฉาชีพ แสดงทาทาง และพูดหยาบคายดวย   ปรเมศร กลิ่นหอม  (2552) 

กลาวถึงอิทธิพลหรือปจจัยพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ควรคํานึงถึงขอหน่ึงก็คือ วิธีการ

สื่อสารดวยการพูดที่คลอง ชัดเจน และเปนธรรมชาติ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง เจตคติ มากกวาการพูด

ชาๆ และไมตอเน่ือง เพราะการพูด แสดงถึงการมีความสามารถ และความนาเชื่อถือ   ดังน้ันโครงการ

มัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนจึงควรเพ่ิมการเตรียมพรอมของนักศึกษาใหมีความรูดีเย่ียมในเรื่อง

ของสถานที่ตางๆ ในชุมชน และรอบรูในเรื่องราวที่เกี่ยวของ  ฝกทักษะในการใชภาษาสําหรับงาน  และ

ฝกทักษะการสื่อสาร การออกเสียง ทาทางและเสียงพูดที่ชัดเจน เพ่ือใหมัคคุเทศกอาสาสมัครมีความ

พรอมและเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น 

 

3. ความรูในเนื้อหาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมทางภาษาสาํหรบัมัคคุเทศกนาํเที่ยว 

 

นักทองเที่ยวประเมินเจตคติตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมคัรในประเด็นความสามารถในการ

ใชภาษาองักฤษสาํหรับงานของมัคคุเทศกอาสาสมัครในระดับมาก แตประเด็นน้ีมีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดและยงั

มีนักทองเที่ยวบางคนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามคัคุเทศกอาสาสมัครควรฝกทักษะภาษาอังกฤษใหมาก

ขึ้น  มัคคุเทศกอาสาสมัครจาํเปนตองมีทกัษะภาษาอังกฤษในการสือ่สาร  รูหนาทีข่องภาษา 
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(language functions)ที่ตองใช รูวัฒนธรรมของคนเจาของภาษา รูศัพทสํานวนพ้ืนฐานที่แสดงถงึมารยาท

และความเอาใจใส เชน การตอนรับ  แนะนําตัว ทักทาย สอบถาม ขอบคุณ ขอโทษ การใหขอมูล ให

คําแนะนํา การใหความรูเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ฯลฯ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การ

แนะนําตนเองควรตองบอกชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองวาเปนใครมาจากไหน ควรตองมีความรูเรือ่ง

มารยาทพ้ืนฐานสากลเพ่ือที่จะปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเปนที่พอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  

มัคคุเทศกตองพูดจาฉาดฉานม่ันใจมีไหวพริบเพ่ือสรางความไววางใจใหลูกทัวร  มัคคุเทศกควรย้ิมแยม

แจมใสเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูวามัคคุเทศกยินดีใหความรู บริการ และอํานวยความสะดวกระหวางการ

นําเที่ยว นอกจากน้ันมัคคุเทศกควรสรางบรรยากาศที่รื่นเริงเพ่ือใหนักทองเที่ยวรูสึกสนุกไปกับการนํา

เที่ยว   จากงานวิจัยของ เหงียน ฮวง เลอ (Nguyen, Hoang Le, 2015) พบวาประสิทธิภาพของ

มัคคุเทศกไมเพียงแตเก่ียวของกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเทาน้ัน แตยังเปนปจจัยหน่ึงที่กําหนด

ความภักดีของลูกคาอีกดวย  

 

4. การประชาสมัพันธการดําเนินงานกิจกรรมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครใหเห็นไดชัดเจน 

 

นักทองเที่ยวบางกลุมที่คิดวานักศึกษาเปนมิจฉาชีพจะมาหลอกลวง  เน่ืองจากไมทราบเรื่อง 

โครงการนักศึกษามัคคุเทศกอาสาสมัครซึ่งเปนโครงการจิตอาสาไมมีคาใชจายมากอน  นักทองเที่ยวจึงไม

ไววางใจ   ดังน้ันผูจัดโครงการควรไดวางแผนลวงหนา ในการสรางความเขาใจกับสาธารณชนที่เก่ียวของ

โดยเฉพาะกับนักทองเที่ยวเพ่ือกอใหเกิดเจตคติที่ดี ภาพพจนที่ดี อันจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางการ

ปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนหนวยงานคณะและมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการชักจูงใจให

ประชาชนที่มีสวนรวมเห็นดวยกับวัตถุประสงค และประโยชนที่พึงไดจากโครงการฯ ทําใหเกิดการ

สนับสนุนและความรวมมือกันเปนอยางดี   สื่อประชาสัมพันธอาจเปนสื่อสิ่งพิมพแผนพับ ปาย

ประชาสัมพันธขนาดใหญติดประกาศในชุมชนใหนักทองเที่ยวเห็นไดชัดเจน รมกันแดดขนาดใหญที่แสดง

ขอความประชาสัมพันธโครงการและยังเปนรมเงาใหหลบแดด หรือหมวกปกกันแดดสําหรับนักศึกษา

เพ่ือใหผูพบเห็นทราบชัดเจนวานักศึกษาเปนมัคคุเทศกอาสาสมัคร  นอกจากน้ันลักษณะที่ปรากฏกายของ

มัคคุเทศกตามจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศกของฮองกง (Travel Industry Council of Hong: ND) 

มัคคุเทศกจะตองแตงกายอยางเหมาะสมเพ่ือเสริมภาพลักษณความเปนมืออาชีพ เม่ือปฏิบัติหนาที่

มัคคุเทศกจะติดปายสัญลักษณทางการของมัคคุเทศกที่หนาอกเสมอ   การประชาสัมพันธในลกัษณะตางๆ 
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รวมถึงบุคลิกภาพการปรากฏกายของนักศึกษามัคคุเทศกอาสาสมัครจึงเปนการประชาสัมพันธกิจกรรม

โครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครเปนอยางดี ทั้งยังเปนการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีอีกดวย 

                 

5. มัคคุเทศกอาสาสมัครควรปฏิบัติหนาที่เปนกลุม 

 

การทํางานเปนกลุม ชวยใหนักศึกษาที่เปนมัคคุเทศกอาสาสมัครไดเรียนรูเกีย่วกบัการทาํงาน  

ประสานงาน และการวางแผนการทํางาน  ไดพูดคุยกลาคิด กลาแสดงออก ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ รูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  สรางความรูรักสามัคคี

ใหกับสมาชิกในกลุมเพื่อรวมคิด  รูจักการเปนผูนํา และผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมกัน

ทํางานใหงานสําเร็จตามเปาหมายของกลุม ทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย  นอกจากน้ันการที่มัคคุเทศก

อาสาสมัครทํางานอยูดวยกันเปนกลุมยังเปนการปองกันนักทองเที่ยวที่มีหลายประเภทหลายวัฒนธรรม

อาจแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตอนักศึกษาได   

 

6. ขยายการจัดโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนอ่ืนๆ 

 

โครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณเปนโครงการที่มีประโยชนประสบ

ความสําเร็จเปนที่พอใจของนักทองเที่ยวและนักศึกษาที่รวมโครงการดังน้ันจึงควรขยายการจัดโครงการ

มัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนอ่ืนๆ ที่เปนแหลงทองเทีย่วใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย และติดตามศกึษาวจิยั

เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือขยายขอบเขตการบรกิาร

มัคคุเทศกอาสาสมัครของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจใหแพรหลายและเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีตอชุมชนและสังคมในวงกวางอีกดวย 

แนวทางในการพัฒนาโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครดังกลาวขางตนจะทําใหนักทองเที่ยวมี    

เจตคติตอมัคคุเทศกอาสาสมัคร ในเชิงบวกมากย่ิงขึ้น เกิดประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีและเปนการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรีสูสาธารณชนอีกทางหน่ึงดวย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  
 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยน้ีไปใช  

 

ผลการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน

และวัดกัลยาณ”มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยน้ีไปใชดังน้ี 

1.  ผลการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎี

จีนและวัดกัลยาณ” ทําใหทราบถึงเจตคติซึ่งก็คือความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอ

จรรยาบรรณหรือวิถีปฏิบัติที่เหมาะสมงดงามของมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ ซึ่ง

เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงทะเบียนในรายวิชา 

Thai Case Studies และรวมโครงการ Volunteer Guides Conducting Tours around Kudichin 

Community  ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี

และการจัดกิจกรรมโครงการมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณของสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอไป 

2. ผลการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎี

จีนและวัดกัลยาณ” น้ีแมเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครจะอยูในระดบัมาก

และมากที่สุด แตอยางไรก็ดีเมื่อเรียงลําดับแลวทําใหทราบถึงประเด็นที่จําเปนตองเรงรัดพัฒนาใหกับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดแก การเตรียมความพรอมของตัวนักศึกษาเองลวงหนาและมี

ความรูดีเย่ียมในเรื่องที่เกี่ยวของในงาน เพ่ิมพูนทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับงาน  มี

การออกเสียง ทาทางและเสียงพูดที่ชัดเจนอีกทั้งมีกลยุทธในการสื่อสารที่ดี 

 
  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตอไป  
 

 ผลการวิจัยเรื่อง “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน

และวัดกัลยาณ”มีขอเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งตอไปในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  

 1. ควรศึกษาวิจัยเจตคติของนักทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ ตามกลุมวัฒนธรรมทาง

ภาษาของนักทองเที่ยว เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธของวัฒนธรรมทางภาษาตอเจตคติของนักทองเที่ยว   

จากน้ันสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจะสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สองไดทันการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดที่เปนปจจุบันและตรงความตองการของตลาดตอไป 
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 2.  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา “เจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศกอาสาสมัคร

ในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ” จึงควรศึกษาวิจัยเจตคติของนักทองเที่ยวตอจรรยาบรรณมัคคุเทศก

อาสาสมัครในชุมชนอ่ืนๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยวใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย เพ่ือขยายขอบเขตการบริการ

มัคคุเทศกอาสาสมัครของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจใหแพรหลายและเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยตอชุมชนอีกดวย 

 3. ศึกษารูปแบบของภาษาของนักทองเที่ยวและของมัคคุเทศกอาสาสมัครในการนําเที่ยวชุมชน

กุฎีจีนและวัดกัลยาณ   ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศตอไป 

 

  

 




