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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 23 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 13 คน รวม 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 วิธี ดั งนี้ 
1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม และ 2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22 – 25 ปี และมีเกรดเฉลี่ย
สะสมระหว่าง 2.01 – 2.50 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านที่สูงที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยว
และบริการ ด้านทักษะการสื่อสาร การใช้วาทศิลป์และภาษาต่างประเทศ และด้านจิตวิทยาการบริการ
และมนุษย์สัมพันธ์ ตามล าดับ 3. ข้อเสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้แก่ ควรมีการสร้างสถานการณ์จ าลอง ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนาม และควรส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ  
4. ผลการวิเคราะห์จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 2. นักศึกษามีแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ คืออาชีพมัคคุเทศก์มีรายได้และค่าตอบแทนที่ดี มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 
และมีความประสบความส าเร็จในวิชาชีพสูง และ 3. ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
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คือ ด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านทักษะการสื่อสาร การใช้วาทศิลป์และภาษาต่างประเทศ 
และด้านจิตวิทยาการบริการและมนุษย์สัมพันธ์     
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้  วิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 
Abstract  

This paper has the following objectives: 1. to study the promoting learning factor 
of professional tour guides of students in Bachelor of Arts, Tourism and Hospitality 
Industry Program, Suan Dusit University, Trang Campus. 2. to suggest the promoting 
learning factor of professional tour guides of students in Bachelor of Arts, Tourism and 
Hospitality Industry Program, Suan Dusit University, Trang Campus. Population in this 
paper was 23 person of the third year students and 13 person of the fourth year 
students, including 36 person. The research tool used in the research are two ways:  
1. quantitative research by using the questionnaire and qualitative research by using the 
focused group. The statistics in the research was the percentage and the mean and 
standard deviation. The results was as follows: 1. overview of the respondents was 
mostly female, aged between 22-25 years and the average score between 2.01 to 2.50,  
2. promoting learning factor of professional tour guides of students in Bachelor of Arts, 
Tourism and Hospitality Industry Program, Suan Dusit University, Trang Campus found 
that overall opinion is a high level, The highest is personality, knowledge of tourism and 
hospitality, communication skills, using forensic and foreign languages and services 
psychology and human services, respectively, 3. guideline recommendations to 
professional tour guides of students in Bachelor of Arts, Tourism and Hospitality Industry 
Program, Suan Dusit University, Trang Campus should include the creation of scenarios, 
encouragement and development English skills, practical activities of field trip and 
encouragement a good relationship. and 4. the results of analysis in the focused group 
found that 1. students have satisfaction in teaching and learning, the atmosphere and 
environment for teaching and learning and classmates, 2. students have motivation to 
pursue a career guide, professional tour guides has revenue and good returns, progress 
and stability and A highly successful career, and 3. promoting learning factor of 
professional tour guides are knowledgeable on tourism and services, communication 
skills, using forensic and foreign languages and services psychology and human relations. 
Keywords: Promote Learning Factor, Professional Tour Guide 
 
บทน า 

มัคคุเทศก์ เป็นงานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีหน้าที่ต้องน าพานักท่องเที่ยวไปตามรายการ
ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มจนจบ มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง  ๆ และให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคล โดยได้รับค่าตอบแทน และต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
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ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งการตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีผลดีที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว (วิฑูรย์ หินแก้ว, 
2555) 

ดังนั้นในฐานะที่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
แขนงธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ศึกษาในรายวิชาด้านการ
ท่องเที่ยว การบริการ ภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านมัคคุเทศก์ และที่ส าคัญนักศึกษาจะได้รับบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน สามารถน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศสามารถน าเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร (ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการ
ท่องเที่ยว, 2556) โดยการเรียนรู้วิชาชีพมัคคุเทศก์นั้นอีกนัยหนึ่งคืออาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวน
ส าหรับคนไทย ซึ่งก าลังถูกแทรกแซงโดยชาวต่างชาติ โดยกลุ่มทัวร์ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางด้าน
การประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยให้มีมัคคุเทศก์คนไทยไปด้วย แต่เป็นเพียงฉากบังหน้าให้กับมัคคุเทศก์
ต่างชาติที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาติตนเอง นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศก์ชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวเป็น
นักท่องเที่ยวและกลายมาเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทย มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจังหวัด
ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือพัทยา (วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, 2558) ดังนั้นนักศึกษาควรเล็งเห็น
ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศไทย การมีมัคคุเทศก์ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายจะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างผิด ๆ 
จะท าให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดต่อแหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรมท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ท าให้การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่งผลดีต่อ
การด าเนินการด้านธุรกิจน าเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2558) ซึ่งท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ของการได้รับบัตรดังกล่าว และทั้งนี้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม ว่าด้วยการศึกษานอกสถานที่  
12 เส้นทาง ซึ่งการได้รับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน ระบุไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 (หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบบัปรับปรุงใหม่), 2551)  

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน และได้ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนการเรียนของนักศึกษาเห็นว่า
นักศึกษาจะต้องการทราบถึงปัจจัยต่างที่นักศึกษาต้องน าไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเรียนรู้ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยผู้วิจัยจะบูรณาการการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมในโครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่กับนักศึกษาและสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาที่สามารถเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

2.2 เพ่ือเสนอแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษานักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1222 | P a g e  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 

1.1 นิยามของมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์ คืออาชีพของผู้ท าหน้าที่น าเที่ยวและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง  ๆ รวมทั้งเป็นนัก

ประชาสัมพันธ์และนักประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกัน และเป็นนักบริการที่ให้ความสุขความส าราญแก่
นักท่องเที่ยวทุกคน (ฐิรชญา มณีเมตร, 2551) 

มัคคุเทศก์ คืออาชีพที่เปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่
นั้น ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมัคคุเทศก์จะต้องดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการ ท่องเที่ยว ตลอดจน
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางจนกว่าการเดินทาง (ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, 2552) 

มัคคุเทศก์ คือผู้น าทาง หรือผู้ที่น าเที่ยว โดยจะบรรยายให้ทราบถึงประวัติและความส าคัญของ
สถานที่หรือสิ่งที่น่าชม และอธิบายเกี่ยวกับประเพณีนิยม ศิลปวัฒนธรรมต่าง  ๆ นอกจากนี้จะต้องท า
หน้าที่นัดหมายเวลา จัดหาเครื่องดื่มหรืออาหารส าหรับนักท่องเที่ยว รับนักท่องเที่ยวไปและส่งถึงที่พักตาม
ก าหนดเวลา (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548) 

1.2 ความส าคัญของมัคคุเทศก์  
     มัคคุเทศก์นับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความส าคัญ
ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ต่อนักท่องเที่ยว เป็นผู้ชี้แนะ
อธิบายสิ่งต่างๆสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตอบค าถามทุก
อย่างที่นักท่องเที่ยวสงสัยอยากรู้ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายอุ่นใจ และปูองกันดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงด้วยดี 

1.3 คุณสมบัติโดยพื้นฐานของมัคคุเทศก์  
มัคคุเทศก์จะต้องมีความสามารถด้านการสื่อสาร ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ มีความรู้

ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ส าคัญต่าง ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชื่นชอบในงานบริการ มีความอดทน
สูง มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสม และมีอารมณ์ขัน สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส (ฉันทัช วรรณถนอม, 
2546) 

คุณลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ ได้ก าหนดคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่ดี ได้แก่ 1. มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีความเป็นผู้น า 2. มีความรู้ดีทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศและท้องถิ่น 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสร้างความประทับใจได้ 
4. มีจิตวิญญาณของความเป็นมัคคุเทศก์ 5. เป็นคนช่างสังเกต และช่างจดจ าสิ่งต่างๆให้ได้อย่างรวดเร็ว 
และ 6. มีความอดทนอดกลั้น รับได้ทุกสถานการณ์ (วิฑูรย์ หินแก้ว, 2555) 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยในการสร้างการเรียนรู้ของมัคคุเทศก์ 

2.1 บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์  
มัคคุเทศก์จะต้องมีการแสดงออกได้ในหลายบทบาท ได้แก่ บทบาทครู บทบาทนักวิชาการ 

บทบาทนักจิตวิทยา บทบาทนักแสดง บทบาทนักการทูต บทบาทนักบริหาร บทบาทนักการตลาด 
บทบาทนักการขาย บทบาทนักการประชาสัมพันธ์  และบทบาทรักบริการ ซึ่งมัคคุเทศก์จะต้องดึง
ความสามารถในแต่ละบทบาทออกมาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
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2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
โดยทั่วไปแล้วมัคคุเทศก์ในฐานะผู้น าเที่ยวประเภทนี้จะมีหน้าที่ หลัก 3 ประการ คือ  1. หน้าที่

การรับเข้านักท่องเที่ยว (Transfer – In) 2. หน้าที่การน าเที่ยว (Tourist Guide) และ 3.  หน้าที่การ
ส่งออกนักท่องเที่ยว (Transfer – Out)  
  2.3 คุณสมบัติ มารยาทการวางตัว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ (ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว, 2551) ได้นิยามไว้ดังนี้ 

1. มีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง และมีการแต่งกายท่ีดี สะอาดเรียบร้อย 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างสรรค์นันทนาการต่อนักท่องเที่ยว คือ การมองโลกในแง่ดี  

มีศิลปะในการชนะใจผู้อ่ืน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอัธยาศัยดี ความจ าแม่นย า และเป็นทั้ง
ผู้พูดและผู้ฟังท่ีด ี

3. มีความรู้ดี คือ มีความรู้เกี่ยวกับภาษา การน าเที่ยวและการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา การประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานที่พักแรม ร้านจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก กฎหมาย
การเข้า-ออกประเทศ สถานที่ส าคัญต่าง ๆ การปฐมพยาบาล การถ่ายภาพ และเหตุการณ์โลกในปัจจุบัน 

4. มีวาทศิลป์ และการสื่อสารที่ดี คือ มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการพูดเป็นเครื่องมือในการ
น าพาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นจึงต้องใส่ใจในการฝึกฝนด้านการพูดและการสื่อสารอยู่เสมอ ต้องเป็นคนช่าง
พูด ช่างเจรจา ช่างเล่า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวติดตามสนใจฟังและเกิดบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว 

5. มีสติปัญญาไหวพริบที่ดี มีความจ าที่ดี มีความกระตือรือร้นตลาดเวลา และสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี 

6. มีประสบการณ์ในการเดินทาง เพราะสามารถสร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยให้กับ
มัคคุเทศก์ได ้

7. มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละและ
อุทิศเวลาของตน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ จะละทิ้ง หรือ ทอดทิ้ง หน้าที่การ
งานมิได ้

8. รักษาชื่อเสียงของตน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ หรือปฏิบัติอันเป็นการฝุาฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรี และเกียรติคุณ
ของวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

9. ถือปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีงามของสถานที่ท่องเที่ยว
ทุกแห่งตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

10. มีจิตวิญญาณและตั้งใจจริงในงานมัคคุเทศก์ คุณสมบัติข้อนี้ถือว่าส าคัญมาก เพราะต้องเป็นผู้
ที่มีความรักและเต็มใจให้บริการผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่ใช่ท าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด 

2.4 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับมัคคุเทศก์ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2558) 
การก าหนดคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลอย่างมีคุณภาพ โดยมัคคุเทศก์ต้องมีมาตรฐาน  
3 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านความรู้ มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ข้อมูลของประเทศไทย และประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 การท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ยั่งยืน ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์ 
  2. ด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มัคคุเทศก์จะต้องมีการ
ปฏิบัติก่อนการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว การปฏิบัติระหว่างการเดินทางน าเที่ยว การปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการ
เดินทาง การอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจและมีใจรักบริการ การดูแลสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยตลอดเวลาการเดินทางท่องเที่ยว มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีกิริยามารยาท
และการแต่งกายเหมาะสม  

3. ด้านจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งมัคคุเทศก์จะต้องเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอ่ืน 
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพด้วยความสัตย์สุจริต และมีความประมาณตน พร้อมทั้ง
มีความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ และรักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
 3.1 ความหมายการจูงใจ 

การจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นเครี่องสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ดังนั้น การเกิดแรงจูงใจจึงส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้นที่แสดงออกแตกต่าง
กันไป ซึ่งการศึกษาหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรม การที่บุคคลมีกิจกรรมตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งก็
เพราะแรงจูงใจ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดพลังที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการหรือจุดหมายปลายทางที่คาดหวังเป็นการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลปัจจัยจูงใจ (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2530; สามารถ แจ่มจ ารัส, 2543; 
อารี พันธ์มณี, 2546)  

3.2 ลักษณะแรงจูงใจ 
อารี พันธ์มณี (2546) ได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจเป็น 2 ประเภท คือ 1 แรงจูงใจปฐมภูมิ 

(Primary Motives) หมายถึง แรงจูงใจทางร่างกายเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หรือตามสัญชาติญาณที่
เกิดข้ึนตั้งแต่แรกเกิดจากความต้องการทางด้านร่างกายเช่น ความรัก ความหิว ความกระหาย ความเหน็ด
เหนื่อย ความต้องการทางเพศ ความต้องการพักผ่อน เป็นต้น และ 2. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary 
Motives) หมายถึง แรงจูงใจทางสังคม ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนหรือสังคม เช่น 
ความต้องการความรัก ความอบอุ่น การเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องการที่จะมีชื่อเสียง ฐานะทางสังคม 
เกียรติยศความก้าวหน้าความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 

เครื่องมือการวัดความพึงพอใจ คือ การจะค้นหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ วิธีที่ง่ายที่สุด คือ 
การถาม ซึ่งการศึกษาในระยะหลัง ๆ ที่ต้องมีผู้บอกข้อมูลจ านวนมาก ๆ มักใช้แบบสอบถาม ที่ใช้มาตรา
ส่วนประมาณการค่าตามส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบไปด้วยชุดค าถามและมีตัวเลือก 5 
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ตัวเลือก ซึ่งความพึงพอใจในการวัดความรู้สึกหรือการวัดทัศนคติ คือ การวัดในลักษณะของทิศทาง  มี 2 
ทิศทาง คือทางบวกและทางลบ และใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 1. วิธีสังเกต 2. วิธีการสัมภาษณ์ และ 
3. วิธีการใช้แบบสอบถาม และความพึงพอใจในการบริการ (Satisfaction Service) หรือความสามารถที่
จะพิจารณาว่าการบริการเป็นที่พอใจหรือไม่ (โยธิน ศันสนยุทธ, 2546; รัชยา กุลวานิชไชยนันท์, 2535; 
ถวิล ธาราโรจน์, 2536) 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภาพร สุกสีเหลือง, ไสว รักษาชาติ และชวิศร์ อรรถสาสน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า แนวทางการพัฒนา
มัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควรประกอบด้วยพ้ืนฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 
1) การพัฒนาความรู้ 2) การให้ค่าตอบแทน 3) การพัฒนาจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 4) การสร้าง
แรงจูงใจและสวัสดิการ 5) ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในกลุ่มมัคคุเทศก์ และ 
6) ควรมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในยามที่ประสบความเดือดร้อน 
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ การให้กู้ยืมเงินในช่วงที่ไม่มีงานท า หรือจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือรักษาพยาบาลตนเอง
หรือบุคคลในความดูแล  
 รุ่งฟูา กิติญาณุสันต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อน
จากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ได้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้ในวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 1. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คือ ก าหนดเปูาหมาย
ในการเรียนรู้วางแผนการท างานและการแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และน าไปประยุกต์ใช้ 2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง คือ การท างานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งค าถามและตอบค าถามการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการศึกษางานวิจัย 3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิตมีปัจจัยที่ควรค านึงถึงคือบรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของอาจารย์ กระบวน
ทัศน์ของการสอน และการสะท้อนการเรียนรู้ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 23 คน และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 13  คน รวมเป็น 36 คน 

1.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้แก่ เพศ อายุ 
และเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ตัวแปรตาม คือ 1. ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง และ 2. ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือ
น ามาสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

2.1 วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลต่างๆ และข้อมูลการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และ 3) แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทั้งนี ้

2.2 วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
มาวิเคราะห์ประกอบกับการศึกษาท่ีได้จากการการประชุมกลุ่มย่อย จากนั้นตรวจสอบเพ่ือหาความสัมพันธ์
ของข้อมูล ก่อนน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล ซึ่งจะสามารถน ามาสู่ข้อสรุปของการศึกษาวิจัย 
โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 2.3 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ใหผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 3 คน พิจารณาโดยตรวจสอบแบบวัดแตละขอว่ามีเนื้อหาหรือสิ่งที่ตอง
การวัดหรือไม หรือมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ต องการวัดหรือไม  และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยน าไปทดลอง (Try out) 
กับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ านวน 10 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(α -coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) เพ่ือทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม  
(มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550) 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังนี้ 
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

และปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และการประชุมกลุ่มย่อย โดยแยกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม และท าการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย โดยมีการตั้งค าถาม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา  

 
4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คือ เพศ อายุ 
ระดับชั้น และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean: and Standard Deviation: SD) 
  ใช้อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยน

เบนมาตรฐาน 
ระดับ 

1. ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 4.12 0.37 มาก 
1.1 มีความรู้เข้าใจในลักษณะธรรมชาติและประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว 

4.00 0.47 มาก 

1.2 มีความสามารถในการแนะน าและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยว 

4.18 0.40 มาก 

1.3 มีความรู้เข้าใจในกิจการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 4.18 0.40 มาก 
2. ทักษะการสื่อสาร การใช้วาทศิลป์ และภาษาต่างประเทศ 4.06 0.29 มาก 

2.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี 3.91 0.54 มาก 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

4.09 0.54 มาก 

2.3 มีการมีปฏิภาณไหวพริบดีและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 

4.18 0.40 มาก 
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ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยน

เบนมาตรฐาน 
ระดับ 

3. จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ 4.06 0.42 มาก 
3.1 มีความตั้งใจมุ่งม่ันในการท างาน ขยันและอดทนในการ
ท างาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

4.18 0.60 มาก 

3.2 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน และ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.11 0.33 มาก 

3.3 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ รู้จักให้อภัย ให้
โอกาสต่อเพ่ือนร่วมงาน และมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืน 

4.00 0.45 มาก 

4. บุคลิกภาพ 4.15 0.23 มาก 
4.1 มีการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย  4.09 0.54 มาก 
4.2 มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อมและสื่อได้
ถึงความเป็นไทย 

4.18 0.40 มาก 

4.3 มีอารมณ์ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสในการท างาน 4.18 0.40 มาก 
ภาพรวม 4.10 0.26 มาก 

 จากตารางที่ 1 แสดงว่าในภาพรวมปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ด้านทักษะการสื่อสาร การใช้วาทศิลป์และ
ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29  และด้านจิตวิทยาการบริการและมนุษย์
สัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42  

 
ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มย่อย 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับความพึงพอใจ แรงจูงใจ และปัจจัยที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ  
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ และปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
ค่าร้อยละ ระดับ 

1. ด้านความพึงพอใจ 85.00 มาก 
1.1 นักศึกษามีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 80.00 มาก 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

80.00 มาก 

1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ 100.00 มากที่สุด 
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1.4 ความพึงพอใจกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 80.00  
2. ด้านแรงจูงใจ 83.33 มาก 

2.1 นักศึกษามีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 80.00 มาก 
2.2 นักศึกษาคิดว่าอาชีพมัคคุเทศก์มีความก้าวหน้าและความมั่นคง 90.00 มากที่สุด 
2.3 นักศึกษาคิดว่าอาชีพมัคคุเทศก์มีความประสบความส าเร็จในวิชาชีพสูง 80.00 มาก 

3. ด้านปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา 92.50 มากที่สุด 
3.1 ด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  80.00 มาก 
3.2 ด้านทักษะการสื่อสาร 100.00 มากที่สุด 
3.3 การใช้วาทศิลป์และภาษาต่างประเทศ 90.00 มากที่สุด 
3.4 ด้านจิตวิทยาการบริการและมนุษย์สัมพันธ์ 100.00 มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์จากการการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับความพึงพอใจ แรงจูงใจ และปัจจัยที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง พบว่า  

ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนทางด้าน
วิชาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์  และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
อยู่ในระดับมากเท่ากัน 

ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาคิดว่าอาชีพมัคคุเทศก์มีความก้าวหน้าและความ
มั่นคงอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และคิดว่าอาชีพ
มัคคุเทศก์มีความประสบความส าเร็จในวิชาชีพสูง อยู่ในระดับมากเท่ากัน 

ด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  
ซ่ึงด้านทักษะการสื่อสาร และการใช้วาทศิลป์และภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน รองลงมา
คือด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ และด้านจิตวิทยาการบริการและมนุษย์สัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มากเท่ากัน 

ข้อเสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลั กสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
ตรัง 

1. ควรมีการสร้างสถานการณ์จ าลองเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ให้ดีขึ้น 
3. ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์มากกว่าการสอน

ภาคทฤษฎี 
4. ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22  – 25 ปี และมี
คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.01 – 2.50  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา พบว่าใน
ภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ ด้านทักษะการสื่อสาร การใช้วาทศิลป์และภาษาต่างประเทศ และด้านจิตวิทยา
การบริการและมนุษย์สัมพันธ์  

3. ผลการวิเคราะห์จากการการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
ตรัง ได้แก่ การสร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ การจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือสร้างประสบการณ์ และการ
ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
อภิปรายผล 

1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร สุกสีเหลือง, ไสว รักษาชาติ 
และชวิศร์ อรรถสาสน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นั้นควรประกอบด้วยพ้ืนฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาความรู้ 2. การให้ค่าตอบแทน 3. การพัฒนา
จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 4. การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 5. ควรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในกลุ่มมัคคุเทศก์ และ 6. ควรมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือมูลนิธิเพ่ือ
ช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในยามที่ประสบความเดือดร้อน  
 2. นักศึกษาได้มีข้อเสนอแนะแนวทางท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา 
ได้แก่ ควรมีการสร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  ควรส่งเสริมและพัฒนา
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ทักษะการใช้ภาษอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ให้ดีขึ้น ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์มากกว่าการสอนภาคทฤษฎี และส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักควบคุม
อารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฟูา กิติญาณุสันต์ (2552) ได้ศึกษา
เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ผลของการ
วิจัยพบว่า 1. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีรูปแบบการเรียนรู้คือ ก าหนดเปูาหมายในการ
เรียนรู้วางแผนการท างานและการแก้ปัญหา 2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การท างานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งค าถามและตอบค าถามการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการศึกษางานวิจัย และ 3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาว่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 2. ควรศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ควรน าปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ไปปรับใช้กับนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง ได้โดยการปฏิบัติจริงและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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