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การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็นการวิจัยท่ีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Research Methods) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 2) 
เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
ไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยวิธีการในการเก็บข้อมูลเริ่มต้ังแต่การสัมภาษณ์มัคคุเทศก์
ท่ัวไป จ านวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) จากนั้นน า
ผลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไปพัฒนาสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  จ านวน 410 คน และใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมาน ( Inferential Statistic) ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Factor Analysis) พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ี
พึงประสงค์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.905 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.651-0.934 รวม 21 ตัว
แปร จ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง ด้านลักษณะเฉพาะตน ด้าน
บทบาทของตนเอง ด้านทักษะ และด้านคุณค่าทางสังคม ส่วนการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.920 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.659-0.890 รวม 15 ตัวแปร จ าแนก
เป็น 4 องค์ประกอบ คือด้านการร่วมสร้างคุณค่าและประสบการณ์อย่างแท้จริง ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจ
ของเจ้าบ้าน ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง และด้านเรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่าง 

นอกจากนี้ส าหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  จาก
การน าตัวแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวน 21 ตัวแปร พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์เหลือเพียง 19 ตัวแปร จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง ด้าน
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ลักษณะเฉพาะตน ด้านบทบาทของตนเอง ด้านทักษะ และด้านคุณค่าทางสังคม จากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ เหลือเพียง 19 ตัวแปร ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และมี 2 ตัว
แปรท่ีไม่ส่งผล คือ ด้านความรู้เชิงสร้างสรรค์และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง ด้านลักษณะเฉพาะตน ด้านบทบาทของ
ตนเอง ด้านทักษะ และด้านคุณค่าทางสังคม ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถน ามาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่แนวทางท่ี 1 การ
เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางท่ี 2 มุ่งการ
ยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางท่ี 3 การเสริมสร้าง
บทบาทคุณลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  แนวทางท่ี 4 การ
พัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางท่ี 5 การส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นท่ีท่องเท่ียวต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าจะสามารถน าไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้และด าเนินการภายใต้ความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
พัฒนาร่วมกันนอกจากกนี้พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านการใช้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ท่ี
ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยนั้น มัคคุเทศก์ควรให้ความส าคัญกับสมรรถนะในแต่ละด้านในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของตนเองเพื่อส่งมอบการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์อันน่า
ประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว 
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The mixed method research entitled “Guidelines for Desired Tour Guide 

Competency Development for Thailand’s Creative Tourism” aimed to: 1) study current 

factors of tour guide competency; 2) evaluate desired tour guide competency for 

Thailand’s creative tourism; and 3) propose guidelines for desired tour guide competency 

development for Thailand’s creative tourism. The data was compiled from interviewing 

with 10 cases of tour guide and thematic analysis was applied for data analysis. 

Subsequently, the qualitative results derived from the interview were used for creating 

a quantitative questionnaire to compile data from 410 cases of foreign tourists traveling 

to Bangkok. The descriptive statistics consisted of frequency, percentage, mean, standard 

deviation and inferential statistics comprising of factor analysis and multiple regression 

analysis.  

The results of factor analysis found that the reliability of desired tour guide 

competency was at 0.905 and the factor loading ranging from 0.651 to 0.934 totaling to 

21 variables. It can be divided into 5 factors: self-concepts and values; self-image; self-

role; skills and social-value. Meantime, reliability of creative tourism service was at 0.920. 
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The factor loading was between 0.659-0.890 totaling 15 variables. It can be divided into 

four factors including value co-creation genuine experience, spirit of places, hands-on 

experience and cross-cultural and traditional experience.   

Moreover, the results of multiple regression analysis from the component analysis 

of 21 variables, it was found that there were 19 variables of desired characteristics of 

tour guide from 5 factors comprising self-concepts and values; self-image; self-role; and 

skills; and social-value. Based on the results of the analysis, only 19 variables affect the 

creative tourism service and there are 2 ineffective variables namely creative knowledge 

and community participation.   

The results also proved that self-concepts and values; self-image; self-role; skill; 

and social-values affect creative tourism service with statistical significance at 0.05 level. 

Thus, the proposed guidelines for the desired tour guide competency development of 

creative tourism consist of five aspects: 1) promote positive attitude of tour guide for 

creative tourism service; 2) enhance knowledge of tour guide for creative tourism service; 

3) strengthen decent characteristics of tour guide for creative tourism service; 4) tour 

guide skill development for creative tourism service; and 5) enhance understanding 

between tour guide and tourist attraction for creative tourism service.    

Regarding to the aforesaid results, the researcher aims that it can be applied for 

body of knowledge exchange and development as well as cooperation through 

development network. Moreover, it was found that the variables of community 
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participation and creative knowledge application do not affect the desired competency 

development of tour guide for Thailand’s creative tourism services. Tour guide should 

focus on competency in each aspect for individual development and promotion to 

provide efficient and quality service and give impressive experience for tourists as well.   

 

 



 

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ชองประเทศไทย ได้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างดียิ่งจากค าแนะน าและความกรุณาจาก
บุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักท่ีให้ความเอาใจใส่ ทุ่มเท และสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษาทุกขั้นตอนท่ีเป็น
ประโยชน์ในทุกด้านของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์จนส่งผลให้การท าวิจัยส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเท่ียวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย
และพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในทุกด้านรวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณโอกาสอันมีค่าท่ีได้รับทุนสนับสนุน จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ภายใต้แผนงานงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าป ี๒๕๖๒ ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 

ขอขอบคุณ นางสาวธารินี อาสน์สถิตย์ เพื่อนแท้ท่ีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนให้ก าลังใจอันเป็น
ส่ิงส าคัญในยามท่ีท้อแท้เหนื่อยล้าด้วยดีเสมอมา และขอบขอบคุณน้องๆกัลยาณมิตรปริญญาโทภาคปกติ
ทุกคนท่ีมอบมิตรภาพท่ีดีคอยแนะน าและก าลังใจอันเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งตลอดมา รวมท้ังขอบคุณคุณกั้ก 
คุณแบงค์ คุณโอ เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีคอยแนะน าช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆของงานเอกสารจนส าเร็จลุล่วงท าให้วิทยานิพนธ์ประสบความส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวผู้วิจัยเอง ท่ีมีความต้ังใจมุ่งมั่นพากเพียรและอดทนจนได้รับความส าเร็จใน
วันนี้ 

 
พรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล 

กรกฎาคม 2562 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งมีจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ท่ัวโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
หลักท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆของโลก (Su & Lin, 2014) และสามารถน าไปสู่
การสร้างงานมากถึง 284 ล้านต าแหน่งงานและช่วยสร้างรายได้เป็นจ านวน 1,260 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (UNWTO, 2019) มากกว่านี้จากการส ารวจของ UNWTO ได้มีการประมาณว่าจ านวน
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่ัวโลกเป็น
จ านวนถึง 1,186 ล้านคน และเพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 1,326 พันล้านคน และในปีพ.ศ. 
2561 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 พันล้านคน ดัวยวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่ีแตกต่างกันไป (UNWTO, 
2019) ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1 จ านวนนักท่องเท่ียวโลก 
ท่ีมา: UNWTO, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
 และส าหรับในส่วนของภาคการท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ และจะส่งผลในเชิงบวกต่อการ
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จ้างงานโดยประมาณการสูงถึงจ านวน 370 ล้านต าแหน่งงานในปี พ.ศ. 2569 เช่นกัน ดังนั้นในหลาย
ภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนประสานงานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อมให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคการ
ท่องเท่ียว (World Travel & Tourism Council, 2016)  

 ส าหรับในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมาในส่วนภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทย มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งมีจ านวนนักท่องเท่ียวมากถึงจ านวน 24.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 
จ านวน 29.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มสูงสุดในปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีจ านวนมากถึง 38 ล้านคน 
(กรมการท่องเท่ียว, 2558ข) ดังแสดงในภาพท่ี 2.1  
 

 
 
ภาพท่ี 1.2 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562 
 จากการเติบโตในส่วนภาคการท่องเท่ียวจะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวมีโอกาสได้เปิดมุมมอง
แลกเปล่ียนเรียนรู้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ช่วยเพิ่มพูนความสุขและความ
บันเทิงใจจากการเดินทางท่องเท่ียวและในทางกลับกันผู้ประกอบการในส่วนภาคธุรกิจท่องเท่ียวก็มี
โอกาสสร้างสรรค์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวให้มีมากขึ้น โดยเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเพื่อเสนอประสบการณ์ท่ีแตกต่างตามความต้องการเพื่อตอบสนอง
ความสนใจและรสนิยมอีกท้ังเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพื่อเป็นทางเลือกกับนักท่องเท่ียวในการสร้าง
ความแตกต่างของจุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเท่ียว (Benur & Bramwell, 2015) มากว่านี้
กอปรกับ จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีขยายตัวมากขึ้น ด้านการท่องเท่ียวท่ีแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น การบริการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคท่ีมีความเช่ือมโยงมากขึ้นและรวมท้ังวัตถุประสงค์และรูปแบบการท่องเท่ียวมี
ความหลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาของ
มาตรฐานสากลของบริการการท่องเท่ียวในภูมิภาค เป็นต้น 

29.92 32.53
35.59

38.28

0

10

20

30

40

50

2558 2559 2560 2561

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย         หน่วย: ล้านคน



 

 

3 

 ในอดีตท่ีผ่านมาการเดินทางท่องเท่ียวในยุคแรกนั้น ถือได้ว่าเป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจตามสถานท่ีต่างๆและน าภาพถ่ายกลับมาเป็นท่ีระลึกซึ่งอยู่ในรูปแบบท่ีเรียกว่า Sun-
Sea-Sex tourism เมื่อเข้าสู่ยุคท่ีสองนักท่องเท่ียวให้ความสนใจกับการเดินทางรูปแบบอื่นท่ีต่าง
ออกไป คือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิง
ท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรมและมีความใส่ใจเรื่องของผลกระทบของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
ตลอดจนความยั่งยืนของชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว (Sustainable Tourism) จึงท าให้เกิดเป็นการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคท่ีสามการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) เริ่มเป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีค านึงถึงความยั่งยืนเป็นส าคัญ นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้ปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์จริงจาก
การเรียนรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว (Active Participation) โดยเน้นในเรื่องของความผูกพัน (Engaged) 
ของนักท่องเท่ียว (ผู้มาเยือน-Visitor –Guest) กับเจ้าบ้าน (Host) เป็นผลให้เกิดความประทับใจ สร้าง
ความทรงจ าอย่างลึกซึ้งในพื้นท่ีของการท่องเท่ียว (S. K. Tan, Kung, & Luh, 2013) 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism Network ) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีต้ังขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากท่ัวโลกช่วยยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มคุณค่า 
และอยู่ในระดับสากล (Creative tourism network, 2004) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทย เริ่มมีการกล่าวถึง ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด 
“Discover the Other You” เพื่อสร้างตราสินค้าของจุดหมายปลายทางจนท าให้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวมิติใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้ จักของนักเดินทางท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ กับชุมชนในท้องถิ่นสามารถสร้างความ
ประทับใจอย่างลึกซึ้งและความรู้สึกต้องการท่ีจะอยู่ต่อเพื่อจะได้มีโอกาสในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและมีความปรารถนาต้องการจะกลับมาเยือนอีกครั้ง (G Richards, 
2010b) นอกจากนี้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ยังมีคุณค่าในมิติต่างๆ กล่าวคือ 1) สามารถกระจาย 
ความหลากหลายของการท่องเท่ียวได้โดยไม่ต้องลงทุนเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพของมรดกท่ีมีตัวตน
และไม่มีตัวตนเข้าไป 2) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อของโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม 3) ยกระดับ
คุณภาพการท่องเท่ียวให้มีอ านาจการซื้อและเพิ่มมูลค่า 4) น าความคิดสร้างสรรค์มาใช้เป็นทรัพยากร
ในการสร้างความยั่งยืนและความเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม 5) ส่งผลดีในการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง
ของชุมชนให้ใส่ใจต่อวัฒนธรรมและประเพณีของตน 6) ด้วยลักษณะท่ีแตกต่างของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ช่วยกระจายการท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 7) ด้วยภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายนักท่องเท่ียวแนว
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เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความสนใจสามารถเข้าไปค้นหาในแหล่งท่องเท่ียวก่อให้เกิดการกระจายในเชิงพื้นท่ี
ได้มากขึ้นภายในจุดหมายปลายทาง 8 ) เป็นการฟื้นฟูมรดกท่ีไม่มีตัวตน (Creative Tourism 
Network.2006) 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอการตลาดภายใต้แนวคิด 
“ปีท่องเท่ียว เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสสัมผัสความเป็นไทย
แท้ด้ังเดิมโดยการน าเสนอสินค้าทางการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงกับวิถีไทยผ่านการสร้างประสบการณ์จาก
ท้องถิ่น (Local Experience) ในรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT:Community Based 
Tourism) ซึ่งในทุกๆ พื้นท่ีของประเทศไทยสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างให้กับนักท่องเท่ียว 
(จุลสารการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2560) ปัจจุบันรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีการ
กระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศและถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียว ท้ังทางกายภาพ ทางสังคมวัฒนธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเชิงเศรษฐกิจรวมท้ังได้
เรียนรู้ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของสถานท่ีนั้นๆ (G Richards & Marques, 2012) ส่งผลดีต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีจะช่วยขับเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Engines of Growth) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการมุ่งในลักษณะท่ีพัฒนา “มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยท่ีเป็นผู้ผลิตมากกว่า
เป็นผู้บริโภค (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560)  
 จึงกล่าวได้ว่ามัคคุเทศก์จัดว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ภาคธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและบริการประสบความส าเร็จและตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวไ ด้ 
(Fernandes, 2011) โดยผ่านกระบวนการการท างานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อส่ือสารให้นักท่องเท่ียว
เข้าใจในวิถีชีวิตท้องถิ่นและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวรวมท้ังเป็นคนกลางในการสาน
สัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในท้องถิ่นเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
(Hughes, 1991) มากกว่านั้นการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเข้มข้นทางเชิงข้อมูล ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวและผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อการกระจายและการเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง (Xiang & 
Gretzel, 2010) พฤติกรรมการเดินทางท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้นยังส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
และรูปแบบกิจกรรมการเดินทาง (Elias & Shiftan, 2012) กอปรกับส่ือสังคม Social Media ปัจจุบัน 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลผ่านช่องทางนี้ซึ่งการเข้าถึงลักษณะนี้ย่อมมีโอกาสได้รับส่ือและความรู้
ต่างๆ ท่ีมีการผสมผสานท้ังความเป็นจริงและการปรุงแต่งข้อมูลท่ีเกินจริง (Xiang & Gretzel, 2010) 
เพราะต้องการตามใจนักท่องเท่ียวจนท าให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์อาจถูกเปล่ียนแปลงหรือสูญเสีย
จนท าให้นักท่องเท่ียวไม่มีความเข้าใจท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความปรารถนา
ท่ีจะค้นหาเรียนรู้ความจริงท่ีถูกต้องหรือส่ิงท่ีก าลังจะสูญหายหรือความเป็นด้ังเดิมของแท้และสัมผัส
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บทบาทของชุมชนท่ีแท้จริงในยุคท่ีมีความทันสมัยเข้ามาแทนท่ี (Daugstad & Kirchengast, 2013) 
นอกจากนี้นวัตกรรมด้านการส่ือสารเคล่ือนท่ีหรืออินเตอเน็ตได้ถูกน ามาใช้ เป็นเครื่องมือในการค้นหา
เพื่อความบันเทิงช่วยเหลือผู้คนในการติดต่อระหว่างกันด้วยอุปกรณ์เคล่ือนท่ีไร้สายแบบพกพา
สามารถเข้าถึงการประชาสัมพันธ์และจัดการการท่องเท่ียวด้วยตนองได้อย่างเต็มท่ีเพื่ อหาข้อมูล
ค าแนะน าส าหรับการท่องเท่ียวและทัวร์ในปัจจุบัน (Shi, Sun, Shen, Li, & Qu, 2010) ส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพการท างานของมัคคุเทศก์ ดังนั้นจึงควรต้องเพิ่มสมรรถนะการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เข้าไปเพื่อรองรับการท่องเท่ียวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
 มัคคุเทศก์จึงเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีเช่ือมโยงข้อมูลเพิ่มอรรถรสในการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับนักท่องเท่ียวได้รู้สึกมีส่วนร่วมมีชีวิตชีวาและเข้ามาสัมผัสกับกิจกรรมนั้นอย่างแท้จริง 
ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงควรมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท างานของมัคคุเทศก์ให้มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวและจ าเป็นต้องก้าวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายขึ้นเห็นเหตุและปัจจัยในการปรับตัวเตรียมความพร้อมกับการเปล่ียนแปลง 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้มีความพร้อมการบริการของการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการ
เช่ือมโยง (Ann Heidi Hansen & Mossberg, 2017) เป็นตัวกลางระหว่าง (เจ้าบ้าน-Host) และ (ผู้
มาเยือน-Visitor Guest) ท่ีจะได้สัมผัสเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
ถูกต้อง (โศภิฐ์ ศรีสัตตะรัตนมาศ, 2551) และมัคคุเทศก์สมควรท่ีจะต้องปฏิบัติและแสดงออกถึงการมี
สมรรถนะท่ีดีท่ีเป็นลักษณะในเชิงพฤติกรรมท่ีมาจากชุด ความรู้ ทักษะ ความสามารถรวมท้ังลักษณะ
อื่นๆเพื่อจะช่วยให้สร้างผลงานให้ดูโดดเด่น (ศิริรัตน์ พิริยธนาลัย จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2553) 
ในการท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทน เผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมของแหล่งชุมชนนั้นๆ
ให้กับนักท่องเท่ียวได้อย่างดีเยี่ยม (โรจนา ล้ิมสกุลวานิจ, 2552) มัคคุเทศก์จึงเปรียบเสมือนตัวแทน
ของประเทศท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียวคอยให้ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องรวมทั้งความเพลิดเพลินเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและประเทศชาติ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556) โดยมีบทบาท
ส าคัญในการสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียว รวมท้ังประสิทธิภาพการท างาน
ของมัคคุเทศก์ยังช่วยสร้างความส าเร็จและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวของประเทศ (Sulaiman 
Al Jahwari, 2016) ดังนั้นหากมัคคุเทศก์มีการพัฒนาสมรรถนะการท างานท่ีดีจะส่งผลให้การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์เป็นไปอย่างราบรื่นและนักท่องเท่ียวจะสามารถสัมผัส
รับรู้ได้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของประสบการณ์การท่องเท่ียวโดยผ่านมัคคุเทศก์และกล่าว
ได้ว่ามัคคุเทศก์จึงเป็นเสมือนผู้น าทางท่ีได้รับสิทธิพิเศษอนุญาตให้เข้าถึงแหล่งชุมชนนั้นๆ (Schmidt, 
1979)  
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 จากสถิติมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนมัคคุเทศก์เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 
22,297 คน และมัคคุเทศก์ รวมทุกภูมิภาค มีจ านวน 41,452 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2555) ซึ่ง
พบว่าปัจจุบันมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวท างานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นสัดส่วนท่ีสูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบจากภาพรวมท้ังหมด และมีความเคยชินกับรูปแบบทัวร์เดิมๆเช่น ทัวร์วัด 
โดยเฉพาะการน าชมพระบรมหาราชวัง ซึ่งท่ีกล่าวมามีความสอดคล้องกันกับข้อมูลของกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นต้องเร่งผลิตมัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มมัคคุเทศก์ท่ีจะรองรับในการน านักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้ถูกต้องตามระเบียบส านัก
พระราชวัง (ธุรกิจท่องเท่ียว, 2560) และยังมีความสอดคล้องกับ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ด้วยว่าพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมีจ านวนนักท่องเท่ียวผู้มาเยือนสูงสุด คือจ านวน 21,085,550 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2558) จากสถิติของนักท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงและสนับสนุนกันว่า
มัคคุเทศก์มีความต้องการท างานในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมากเพื่อรองรับการให้บริการ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาจึงส่งผลให้มัคคุเทศก์ไม่มีการกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นและยังไม่มี
ความคุ้นชินกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ เช่นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมัคคุเทศก์มี
โอกาสเปิดมุมมองและได้ท างานร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์โดยท่ีนักท่องเท่ียวเองจะมีโอกาสได้เห็น
บทบาทผลงานของมัคคุเทศก์อย่างน่าช่ืนชม (G Richards, 2011) และหากพิจารณาเกี่ยวกับการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทยในเรื่องคุณสมบัติ พบว่าเกณฑ์ในการขอรับบัตร
มัคคุเทศก์ท่ียังไม่เป็นมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ไม่ต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านของอายุและระดับการศึกษา รวมท้ังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือสาขาการท่องเท่ียวก็สามารถเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ในการ 
ท่ีจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว หากแต่ว่าบางครั้งพบว่าอาจมีอุปสรรคปัญหาในด้านการส่ือสารจึง
อาจท าให้นักท่องเท่ียวไม่บรรลุเป้าหมายในการท่องเท่ียวตามท่ีคาดหวังได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียและเป็น
จุดอ่อนต่อประเทศไทยในระยะยาว (ดวงเดือน ตันติเวชกุล, 2558) กอปรกับในปัจจุบันปัญหาด้าน
มัคคุเทศก์ไทยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก าลังประสบปัญหาระบบการศึกษากล่าวคือในการผลิต
มัคคุเทศก์ท่ียังมีความไม่พร้อมอย่างมากส่งผลกระทบในเชิงคุณภาพท าให้มีบัณฑิตเพียงร้อยละ10 ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้จริงในขณะท่ีมัคคุเทศก์มีการสงวนอาชีพนี้ไว้ให้เฉพาะส าหรับคนไทย แต่ด้วย
เหตว่าระบบการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ยังมีคุณภาพน้อย จึงท าให้มัคคุเทศก์มีจ านวนไม่เพียงพอ (เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556) 
 จากข้อมูลจ านวนผู้ได้รับบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ท่ัวไป จากทุกภาคโดยภาพรวมต้ังแต่ วันท่ี 7 
เมษายน 2551 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 มีจ านวนมัคคุเทศก์ท่ีได้รับบัตรอนุญาตใหม่ จ านวน 
57,314 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2558ก) มัคคุเทศก์ท้ังหมดท่ีได้อบรม ความรู้ ทักษะ ในด้านต่างๆ มา
จากสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและจากกรมการท่องเท่ียวท่ีได้จัดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว
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นั้น ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านสมรรถนะเฉพาะทางของมัคคุเทศก์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเฉพาะด้านมากขึ้น 
เข้าใจความต้องการของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ท้ังด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
ความสามารถ (Abilities) และทัศนคติ (Attitudes) ให้มากขึ้นเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญของ
มัคคุเทศก์ในมุมมองของนักท่องเท่ียวในอันท่ีจะเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการ
บริหารจัดการอย่างแท้จริง (Kay & Moncarz, 2004) และยังเป็นการช่วยเพิ่มกลยุทธ์ทักษะความเป็น
ผู้น าในการปรับตัวโดยใช้เทคนิคในระดับท่ีแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง (Redick, Reyna, 
Schaffer, & Toomey, 2014) นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวช่วยก าหนดแนวคิดและความแตกต่างใน
การปฏิบัติงานได้จากพฤติกรรมการกระท าและความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้มีความเหมาะสม
ต่อการท างานมากขึ้น (Trivellas & Drimoussis, 2013) เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น 
  ในอนาคตมัคคุเทศก์ไม่สามารถต้านทานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้เนื่องจากพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับการรับรู้และการรวบรวมข้อมูลรวมท้ังแรงจูงใจส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกัน ความคิดความต้องการและมุมมองท่ีมีลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเป็นตัว
ก าหนดการรับรู้  แรงจูงใจ ความสนใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว  (Ingram, Tabari, & 
Watthanakhomprathip, 2013) โดยประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เริ่มมีการ
กล่าวถึงมากขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแบบโมเดิร์นหรือสมัยใหม่นั้นกล่าวได้ว่า
เป็น "ประสบการณ์" ท่ีมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันแทนท่ีเรื่องการเปรียบเทียบความงามของ
จุดหมายปลายทางโดยได้รับความสนใจและมีความโดดเด่นท่ีสุดใน "ยุคใหม่ของการท่องเท่ียว" กล่าว
ได้ว่ามีความเหมาะสมตามความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเฉพาะเจาะจง  (Fernando & Long, 
2012) และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีได้สัมผัสรับรู้กับส่ิง
ต่างๆโดยทางตรงในการใช้อารมณ์และความรู้สึกใหม่ ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับการแสวงหาความรู้ เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นท่ีหรือ
ชุมชน (Gordin & Matetskaya, 2012) มัคคุเทศก์จึงมีส่วนส าคัญเป็นผู้แนะน าข้อมูลความรู้และ
บริการในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ นอกเหนือการท างานรูปแบบทัวร์เดิมๆ มัคคุเทศก์จึง
ควรเปิดกว้างในการท างานให้เกิดมีความหลากหลายของรูปแบบทัวร์ปรับทัศนคติและบุคลิกภาพของ
ตนให้เหมาะสมจะช่วยสามารถสร้างจุดขายของตนให้เป็นท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ ท้ังต่อ
นักท่องเท่ียว บริษัททัวร์ รวมท้ังผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว (Chantouch Wannathanom, 
2015) 
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 ในอนาคตอันใกล้นักท่องเท่ียวในภูมิภาคจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีแนวทางและความ
พร้อมของมัคคุเทศก์ ในอันท่ีว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเท่ียวจากเพื่อนบ้านและท่ัวโลกเป็นการ
เตรียมพร้อมท่ีได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่น หากมีการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายมัคคุเทศก์เกิดขึ้นได้ 
มัคคุเทศก์ไทยอาจจะเสียโอกาสออกไปท างานในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขาดทักษะและ
สมรรถนะการบริการแขนงพิเศษ ในสาขาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์หรือรูปแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านซึ่ง
จะเป็นเป็นตัวกลางเช่ือมโยงส่ือสารผสมผสานด้านต่าง ๆ จึงเป็นข้อด้อยเสียเปรียบซึ่งประเทศอื่นๆ 
อาจได้มีการฝึกฝนและเตรียมทักษะของมัคคุเทศก์ของประเทศนั้นๆไว้แล้ว (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์
ศักด์ิ , 2556) นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องภาพลักษณ์ของมัคคุเทศก์ยังขาดความน่าเช่ือถือ อัน
เนื่องมาจากการหลอกลวงตามท่ีพบเจอในข่าวปัจจุบันท าให้เกิดกรณีการใช้ชาวต่างประเทศเข้ามาน า
เท่ียวในประเทศไทยอันเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาอื่น ๆท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การท่องเท่ียวของประเทศไทย ท้ังนี้แนวทางในการท่ีจะระบุคุณลักษณะท่ีส าคัญหรือจ าเป็นของ
มัคคุเทศก์ควรสอดคล้องตามความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
สามารถปรับการให้บริการของตนเอง รวมถึงภาพลักษณ์ต่างๆ ในด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ
ไทยให้เป็นท่ีน่าจดจ าและประทับใจของนักท่องเท่ียวซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ
การเข้าสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันด้านธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ท่ีก าลังเปิดกว้างยิ่งขึ้น  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” เนื่องจาก
มัคคุเทศก์ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก โดยการวัด
ความสามารถเพื่อน าความสามารถมาบริหารจัดการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงตามเป้าหมายเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาให้เป็นต้นแบบรากฐานต่อการพัฒนาและติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง (Kleinhans & Schumann, 2015) ท าให้อาชีพมัคคุเทศก์จ าเป็นต้องมี
การบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเครือข่ายเช่ือมโยงท่ัวโลก ด้วยเหตุว่ามัคคุเทศก์เป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่งใน
การช่วยขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเพื่อให้มีมาตรฐานการบริการท่ีดีเย่ียมเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ใน
อันท่ีจะเช่ือมโยงประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ให้นักท่องเท่ียวรับรู้และเข้าใจการท่องเท่ียว
รูปแบบนี้ได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนและน าไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง (Ali, Ryu, & Hussain, 2016) 
และด้านการตลาดยังช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวให้ประสบความส าเร็จจากการสร้างภาพลักษณ์ และ
จากปากต่อปาก (word-of–mouth) โดยผ่านประสิทธิภาพการท างานของมัคคุเทศก์ (Zhang & 
Chow, 2004) ตลอดจนความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังส่งผลน าไปสู่ระดับความพึง
พอใจและความจงรักภักดีท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวของจุดหมายปลายทางในเชิงบวกและมัคคุเทศก์นั้นยัง
เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการสร้างตราสินค้าให้แหล่งท่องเท่ียวได้อีกช่องทางด้วยเช่นกัน (Baum, Hearns, 
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& Devine, 2007) หากมีการจัดการระบบการพัฒนาสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้นจะสามารถ
ช่วยผลักดันให้การท่องเท่ียวประสบความส าเร็จและรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกของนักท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของการท่องเท่ียวรูปแบบนี้มากขึ้น
รวมท้ังการน าแนวคิดด้านการท่องเท่ียวและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์และบูรณาการ
รวมกันในมิติต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้
เกิดเป็นภาพลักษณ์ต่อประเทศชาติในโอกาสต่อไป 
 จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม บทความวิชาการและงานวิจัย ต่างท่ีเกี่ยวข้อง
ภายใต้หัวข้อท่ีเกี่ยวกับเรื่องของ “มัคคุเทศก์” (Tour Guide)  ผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปได้เป็น 6 
ประเด็นหลักได้ดังนี้คือ  
 1.คุณภาพของมัคคุเทศก์ (Quality of Tour Guide) 
 (Black & Weiler, 2005 ; Carmody, 2013 ; Chang, R. C., Kivela, J., & Mak, 2011 ; 
Chang, 2014; Chilembwe & Mweiwa, 2014; Fowler, 2013; Hon & Chan, 2013; J. C. Min, 
2015 ; Murdana, 2014 ; Rabotić, 2010 ; Sulaiman Al Jahwari et al., 2016 ; Tsaur & Teng, 
2017; B. Weiler & Walker, 2014; C. U. I. Wong, 2013; Zhang & Chow, 2004)  
 2. คุณภาพการบริการ (Service Quality of Tour guide) 
 (Arslanturk & O. Altunoz, 2012; Carmody, 2013; Cetin & Yarcan, 2017; Dan & Y. 
Anna, 2012; de Lima, 2016; J. Huang & Hsu, 2010; Mak, Wong, & Chang, 2011; Pereira, 
2015; Rabotić, 2010; Rady, 2016; Ying, Rumeser, & Oktriono, 2016)  
 3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมัคคุเทศก์ (Tourist Satisfaction of Tour 
Guide) 
 ( Ababneh, 2018; Cetin & Yarcan, 2017; Chang, 2014; Chilembwe & Mweiwa, 
2014; de Lima, 2016; Modlin Jr, Alderman, & Gentry, 2011; Rabotić, 2010; Sharma & 
Chowdhary, 2014b; Teruel & Viñals, 2014; B. Weiler & Walker, 2014) 
 4. บทบาทของมัคคุเทศก์ (Role of Tour Guide)  
(Ababneh, 2018) (Cetin & Yarcan, 2017 ; Chilembwe & Mweiwa, 2014 ; de Lima, 2016 ; 
Modlin Jr et al., 2011; Pereira, 2015; Rabotić, 2010; P Scherrer, Smith, & Dowling, 2011; 
Sharma & Chowdhary, 2014a; Teruel & Viñals, 2014; B. Weiler & Walker, 2014)  
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 5. ระบบการบริหารจัดการมัคคุเทศก์ (Tour Guide Management) 
 (Carmody, 2013; Chang, 2014; Chilembwe & Mweiwa, 2014; de Lima, 2016; J. 
Huang & Hsu, 2010 ; Io & Hallo, 2011 ; J. Min, 2014b; Smith & Colgate, 2007 ; Van Dijk, 
Smith, & Cooper, 2011; Ying et al., 2016; Yu, 2017)  
 6. การรับรู้ความเสี่ยงและคุณภาพชีวิตมัคคุเทศก์ (Risk Perception and quality of 
life)  
  (J. Min, 2014b; Pascal Scherrer, Smith, & Dowling, 2011; K.-C. Wang et al., 2010; 
ขจรกาญจน์ อุดมภักดี และ อุดม รัฐอมฤต, 2559; ดวงเดือน ตันติเวชกุล, 2558) 
 7. สมรรถนะของมัคคุเทศก์ (Competency of Tour guide)  
 (Cetin & Yarcan, 2017; CHEN et al., 2012; Teruel & Viñals, 2014; TOPLER, 2017; 
ขจรกาญจน์ อุดมภักดี และอุดม รัฐอมฤต, 2559) 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดท าน าเสนอภาพรวมช่องว่างทางการวิจัยในส่วนของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) คุณภาพของ
มัคคุเทศก์ (Quality of Tour Guide) 2) คุณภาพการบริการ (Service Quality of Tour guide) 3) 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อมัคคุเทศก์ (Tourist Satisfaction of Tour Guide) 4) บทบาท
ของมัคคุเทศก์  (Role of Tour Guide) 5) ระบบการบริหารจัดการมัคคุเทศก์  (Tour Guide 
Management) 6) การรับรู้ความเส่ียงและคุณภาพชีวิตของมัคคุเทศก์ (Risk Perception and 
quality of life) 7)  สมรรถนะของมัคคุเทศก์ (Competency of Tour guide) แสดงดังภาพท่ี 1.3 
ดังนี้ 

 
 

 
ภาพท่ี 1.3 บทความท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
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 ส าหรับงานวิจัยในส่วนของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยนั้น พบว่าในส่วนของบทความวิชาการโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเรื่อง
ของสมรรถนะเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น สมรรถนะในการส่ือสาร สมรรถนะในด้านภาษา ด้าน
ทักษะ ด้านทัศนคติ  และด้านของอารมณ์ ตามล าดับเท่านั้น  
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยค้นพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของมัคคุเทศก์ 
ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยนั้น ยังมีอยู่อย่างจ ากัดและ
ยังพบเห็นอยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์
สนใจในการท่ีจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อน าไปสู่การต้ังเป้าหมายในการท่ีจะพัฒนาความรู้  
ความสามารถ อันน าไปสู่การประกันคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลัก
งานวิจัยให้ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปสามารถน าไปใช้เตรียมการค้นคว้าวิจัยต่อไป ใน
การเติมช่องว่างนี้โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยจะน าไปขยายผลและต่อยอดใช้ประโยชน์ให้เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการท่องเท่ียวรวมท้ัง
มัคคุเทศก์และต่อพื้นท่ีชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโอกาสต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
 1.2.2 เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริกาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.3.1 สมรรถนะของมัคคุเทศก์สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด คัดสรร และ
เลือกมัคคุเทศก์ท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็น
ผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.3.2 องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ ตามสมรรถนะของมัคคุเทศก์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็นผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 1.3.3 สมรรถนะท่ีเหมาะสมสามารถน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย และน าผลประเมินสู่
กระบวนการการพัฒนามัคคุเทศก์ตามสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ เป็นผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.3.4 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์ท่ีเหมาะสมตามสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อ
ให้การบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบการท างาน
ของมัคคุเทศก์ให้มีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศ และต่อยอดและใช้แนวคิดนี้ในการส่งเสริมเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 
เป็นผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.3.5 ปัจจัยหลักของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สามารถน ามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้มัคคุเทศก์เพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
  

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วย ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติ และในส่วนการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และวรรณกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ ให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  มัคคุเทศก์ท่ีสามารถให้บริการนักท่องเท่ียวท้ังชาวต่างชาติและชาวไทยได้และได้รับ
บัตรอนุญาตการน าเท่ียวจากกรมการท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีข้ึนไป และนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทย  
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้อยู่ในช่วงต้ังแต่ เดือน  ตุลาคม 2560 ถึง เดือน 
สิงหาคม 2562 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 มัคคุเทศก์ หมายถึงผู้น าทาง ช้ีทาง และให้ความรู้อธิบายข้อมูลด้านต่าง ๆ และคอยอ านวย
ความสะดวก แก้ไขปัญหา น าชมสถานท่ีต่าง ๆ รวมทั้งแนะน ากฎระเบียบในสถานท่ีนั้นๆและให้ความ
ช่วยเหลือกับนักท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจ (Carmody, 2013; A.H Hansen & 
Mossberg, 2016; กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556)  
 มัคคุเทศก์ไทย หมายถึงผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีก าหนดของกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติงาน
น านักท่องเท่ียวชาวไทยได้ท่ัวราชอาณาจักร (กรมการท่องเท่ียว, 2559) 
 มัคคุเทศก์ไทย (ภาษาต่างประเทศ) หมายถึงผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนาย
ทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดของกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติงานน านักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศได้ท่ัวราชอาณาจักร 
(กรมการท่องเท่ียว, 2559) 
 นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึงการเดินทางของชาวต่างชาติจากท่ัวโลกท่ีเข้ามาในประเทศ
ไทย ไปยังสถานท่ีต่างๆเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวหรือร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท้ังแบบไป 
เช้า-เย็น กลับ หรือแบบพักค้างคืน 
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  หมายถึงการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่ง ท่ีนักท่องเท่ียวได้มี
ปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ร่วมกันระหว่างการท ากิจกรรม ได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เข้าใจในอั ต
ลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ ต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อไป (Binkhorst, 2005; Creative cities network, 2006; G Richards, 2010a) 
 การบริการ หมายถึงการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible) ยาก
ท่ีจะก าหนดองค์ประกอบเป็นกระบวนการรับรู้จากการปฏิสัมพันธ์ผู้ให้บริการและผู้รับบริการส่งผลให้
เกิดการรับรู้ในความพึงพอใจผ่านการบริการและเป็นตัวช่วยช้ีวัดความส าเร็จขององค์กร 
(Mok, Sparks, & Kadampully, 2013; Ananthanarayanan Parasuraman, Zeithaml, & 
Berry, 1988; ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2553) 
 สมรรถนะ หมายถึงชุดองค์ประกอบของ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและคุณลักษณะของบุคคล 
ในการประยุกต์ใช้งานซึ่งเป็นผลรวมที่ช่วยสร้างความได้เปรียบให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนบรรลุตามเป้าหมายและช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
( Chung- Herrera, Enz, & Lankau, 2003; Draganidis & Mentzas, 2006; Lucia & Lepsinger, 
1999; McClelland, 1973) 
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 การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการให้บริการท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือ
พิเศษเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ีมีความต้ังใจท่ีจะ
เลือกมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียว ณจุดหมายปลายทางและอาจร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการท่ีแตกต่างของนักท่องเท่ียว 



บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง เสนอหัวข้อตามล าดับ ดังนี้  
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 
  2.1.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 
  2.1.2 ความหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 
  2.1.3 มัคคุเทศก์ไทยในปัจจุบัน 
  2.1.4 ประเภทบัตรอนุญาติมัคคุเทศก์ 
  2.1.5 บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
  2.1.6 จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 2.2 สมรรถนะของมัคคุเทศก์ 
  2.2.1 แนวคิดทฤษฏเีกี่ยวกับสมรรถนะ 
  2.2.2 ความหมายสมรรถนะ 
  2.2.3 องค์ประกอบสมรรถนะ 
  2.2.3 ประเภทสมรรถนะ 
  2.2.4 ความส าคัญสมรรถนะ 
  2.2.5 สมรรถนะในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
 2.3 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
  2.3.1 ความหมายการท่องท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.2 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 
  2.3.3 ความส าคัญการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.4 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.5 หลักเกณฑ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.6 ลักษณเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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  2.3.7 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.8 กิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.9 การสร้างคุณค่าเพื่อการออกแบบประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 2.4 การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  2.4.1 ความหมายเกี่ยวกับการให้บริการ 
  2.4.2 คุณภาพและความส าคัญของการให้บริการ 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.5.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
  2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

2.1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 

2.1.1 ความเป็นมาเก่ียวกับมัคคุเทศก์ 
 อาชีพมัคคุเทศก์อาจถือได้ว่าเป็นอาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ใน
การท่ีช่วยเปล่ียนแปลงการเดินทางท่องเท่ียวให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและน่าจดจ าได้อย่าง
แท้จริง (Ap & Wong, 2001) และมัคคุเทศก์คือผู้บุกเบิกการท่องเท่ียวแบบสมัยใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 
17-18 กับการถือก าเนิดรูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียวในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเพื่อแสวงหาความรู้ 
ภายใต้การน าทางโดยมัคคุเทศก์ท่ีช านาญในสมัยนั้น  (B. Weiler & Walker, 2014) ต่อมาในช่วง
ศตวรรษท่ี 19 ได้มีการพัฒนาของการท่องเท่ียวโดย Thomas Cook ซึ่งด าเนินกิจการในรูปแบบท่ีมี
มัคคุเทศก์บริการและโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อรองรับการบริการการท่องเท่ียวแบบมวลชนขึ้นมาและ
พัฒนาการบริการส่วนบุคคลในทุกๆ ด้านโดยมีมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเท่ียวไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในการช่วยสร้างประสบการณ์ต่อนักท่องเท่ียวในจุดหมาย
ปลายทางนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญต่อภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยผ่าน
มัคคุเทศก์เช่นกัน (J. Huang & Hsu, 2010) ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่า Thomas Cook เปรียบเสมือนผู้
อุปถัมภ์สนับสนุนท่ีท าให้ยุคสมัยใหม่ของมัคคุเทศก์ถือก าเนิดขึ้นมาและถือได้ว่าเป็น “มัคคุเทศก์เชิง
ชีวิต” (Live Guide) คนแรก (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556) ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อนักท่องเท่ียวและใน
ธุรกิจการท่องเท่ียวส าหรับในประเทศไทยการด าเนินงานและจัดการของธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพ
มัคคุเทศก์ในช่วงแรกนั้นยังไม่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจนกระท่ังเมื่อ พ.ศ.2502 ได้มี
การจัดต้ังองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งมีช่ือย่อว่า (อ.ส.ท.) โดยพระราช
กฤษฎีกาสมัยจอมพล สฤษด์ิธนะรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 
และเพื่อพัฒนาสถานภาพของมัคคุเทศก์ผู้ให้บริการในการเป็นผู้น าเท่ียวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น
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การจัดการอบรมมัคคุเทศก์ครั้งแรกได้ถูกจัดขึ้นท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2504 (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556) องค์กรวิชาชีพจึงได้รับการพัฒนาขึ้นและเป็นกลไกส าคัญในการช่วยสนับสนุน
จนก่อให้เกิดเป็นองค์กรในการฝึกอบรมและการรับรองออกใบอนุญาต (Black & Ham, 2005) และ
ยังมีการอบรมมัคคุเทศก์ร่วมกับกรมการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนของภาคการ
ท่องเท่ียวขึ้น คือหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ท่ัวไปและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การดูแลโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงซึ่งเป็น
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และปัจจุบันพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
(ปัจจุบัน) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพมัคคุเทศก์  (มนัสสินี บุญศรีสง่า, 2558) 
 

2.1.2 ความหมายเก่ียวกับมัคคุเทศก์  
 จากมุมมองนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของมัคคุเทศก์ไว้ว่า “มัคคุเทศก์” 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมายถึงผู้ให้บริการเป็น
ปกติธุระในการน านักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆ (กรมการท่องเท่ียว, 2559) และจากการประชุม
นานาชาติของสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษ ค.ศ. 2003 ครั้งท่ี 10 โดยสหพันธ์มัคคุเทศก์โลก ให้
ความหมายว่าคนท่ีสามารถใช้วิธีการส่ือสารในเรื่องราวของวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของ
แหล่งพื้นท่ีนั้นๆและควรได้รับการอบรมจากหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน (10th International Convention: Dunblane, 2003) และมากกว่านี้“มัคคุเทศก์”
หรือ“Tourist Guide” อาจรวมหมายความถึง Tour manager, Tour administrator, Tour leader, 
Tour conductor, Tour escort หรือ Courier in Europe ท่ีใช้อ้างอิงได้ (Collins, 2000) นอกจากนี้
มัคคุเทศก์ยังอาจถูกเรียกสรุปแบบย่อว่า “ไกด์” (Guide) ซึ่งหมายถึงผู้น าทางหรือ ผู้ช้ีทาง ให้
นักท่องเท่ียวซึ่งมาจากต่างถิ่นให้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น (กุลวรา สุวรรณ
พิมล, 2556) นอกจากนี้ (Betty Weiler & Davis, 1993) กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าผู้น าเท่ียวหรือ มัคคุเทศก์
นั้นคือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือช่วยสร้างสรรค์ส่งผ่านประสบการณ์ในการเดินทางซึ่ง
ถูกวางแผนการมาแล้วจากบริษัทหรือฝ่ายจัดรายการทัวร์และมากกว่านี้ยังมีความหมายรวมถึงการ
เป็นบุคคลท่ีมีการติดต่อส่ือสารโดยตรงระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชนท้องถิ่น ด้วยเ ช่นกัน 
(Lovrentjev, 2015) 
 นอกจากนี้ ค าว่า “มัคคุเทศก์”หรือ Tourist Guide ในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถพบเห็น
มัคคุเทศก์ในทุกท่ีของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆท้ังในและนอกของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะคุ้นเคยกับ
ค าว่ามัคคุเทศก์ (B. Weiler & Walker, 2014) เราจะพบมัคคุเทศก์ได้ท่ัวทุกภูมิภาคและในทุก
ประเทศในโลกซึ่งจ านวนของมัคคุเทศก์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนนักท่องเท่ียวของสถานท่ีนั้นๆ
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เป็นตัวชี้วัดได้เช่นกัน (Zillinger, Jonasson, & Adolfsson, 2012) ด้วยเหตุว่ามัคคุเทศก์นั้น มีทักษะ
และความสามารถท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลงเรื่องของการท่องเท่ียวและช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักท่องเท่ียวให้เป็นท่ีน่าจดจ า (G.Richards,2010) และยังเป็นท่ีช่วยผู้เช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้น
ในระหว่างการท าทัวร์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก ถึงคุณลักษณะของจุดหมาย
ปลายทางของสถานท่ีนั้นๆจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจ าของการท่องเท่ียว (Li, Petrick, & Zhou, 
2008) รวมท้ังสมรรถนะจากการส่ือสารเจรจาในอันท่ีจะเช่ือมโยงและการกระท าท่ีแสดงออกมาจะ
ช่วยสร้างสรรค์น ามาสู่ความเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ความบันเทิงท าให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมใน
การบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ท้ังในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการอธิบายส่ือ
ความหมายในกิจกรรมต่างๆ (A.H Hansen & Mossberg, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับ (S. Huang, Hsu, 
& Chan, 2010) ท่ีกล่าวว่ามัคคุเทศก์ท าหน้าท่ีเสมือนผู้ท่ีเช่ือมโยงวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเท่ียวและ
ชุมชนซึ่งมีบทบาทส าคัญในการอธิบายส่ือความหมายเรื่องของวัฒนธรรมแก่นักท่องเท่ียว เช่นกัน 
 กล่าวโดยสรุปเรื่องความหมายและมุมมอง ค าว่า “มัคคุเทศก์” หรือ “Tourist Guide” คือ 
ผู้น าทาง ช้ีทางให้ความรู้อธิบายข้อมูลในด้านต่างๆ โดยการน าสมรรถนะท่ีมีท้ังภายนอกและภายใน
ด้านต่าง ๆ ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านการมีทัศนคติท่ีดีในการท างานมา
น าเสนอผ่านการส่ือสารเล่าเรื่องราวให้ข้อมูลรวมท้ังการส่ือความหมายต่อนักท่องเท่ียวและช่วยเหลือ
ประสานงาน ด าเนินรายการทัวร์ อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆรวมถึงดูแลความปลอดภัยและเป็น
ผู้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก สามารถ
ช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีดีมีคุณค่าและเกิดความพึงพอใจประทับใจในการเดินทางต่อนักท่องเท่ียวได้ 
 

2.1.3 มัคคุเทศก์ไทยในปัจจุบัน 
 กลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวมัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียว ณ วันท่ี 7 เมษายน 2558 ถึง 31 
สิงหาคม 2558 มีการให้ข้อมูลถึงสถิติจ านวนมัคคุเทศก์ไทยท่ัวราชอาณาจักร ท่ีได้รับบัตรอนุญาตใน
ประเภทต่างๆในการปฏิบัติงานจากกรมการท่องเท่ียว จ านวน 77,688 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2558) 
ในจ านวนมัคคุเทศก์ท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้น มีมัคคุเทศก์จ านวนหนึ่งท่ีได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (Professional Tourist Guide Association of Thailand) 
โดยแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกแบบตลอดชีพ และสมาชิกแบบรายปี จ านวนท้ังส้ินจ านวน 4,235 
คน (สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, 2558) ด้วยเช่นกัน มากกว่านี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกของ  World Ferderation of Tourist  Guide Association จากจ านวน ท้ังหมด 61 
ประเทศ จากท่ัวโลก (Jane Orde Guiding Document Worldwide January ,2011) ท่ีเปิดโอกาส
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายของมัคคุเทศก์ไทยให้กว้างไกลและเป็นท่ียอมรับสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต 
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 จากรายงานสถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ.  2561 จาก
จ านวนยอดสะสมเบื้องต้น ( International Tourist Arrivals to Thailand 2018) โดยกระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา แสดงถึงจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 
พ.ศ. 2561 มีจ านวนมากถึง 25,88,235 คน เพิ่มช้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.94 % จาก ปี พ.ศ. 2560 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) แต่ปัจจุบันพบว่าอาชีพนี้ก าลังมีปัญหาจากการถูกแย่งอาชีพ
ของมัคคุเทศก์เถื่อนชาวต่างชาติท่ีทวีเพิ่มขึ้นท าให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์ส่งกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอย่างมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท่ีได้รับการรับรองการท างานแล้ว ท้ังนี้มัคคุเทศก์คนไทยท่ีถูกแย่งอาชีพท้ังๆ
ท่ีเป็นอาชีพสงวนของคนไทยและยังส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยอย่างมาก (ธนาชัย 
ประมาณพาณิชย์, 2559) จากปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้เกิดมัคคุเทศก์เถ่ือนท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตจาก
หน่วยงานแต่ยังสามารถเข้ามาท างานในอาชีพมัคคุเทศก์ได้และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การ
จับกุมมัคคุเทศก์เถื่อนรวมท้ังกลุ่มบริษัทท่องเท่ียวท่ีมีการเรียกใช้มัคคุเทศก์เถื่อน ในด้านบริษัทน า
เท่ียวว่าจ้างมัคคุเทศก์เถื่อนด้วยค่าแรงท่ีถูกกว่ามัคคุเทศก์ท่ีท างานถูกกฎหมายในการให้ความรู้กับ
นักท่องเท่ียว รวมไปถึงใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ ท่ีบริษัทน าเท่ียวมีผลประโยชน์
ทับซ้อนอยู่และรวมท้ังมัคคุเทศก์ท่ีมีใบอนุญาตน าเท่ียวหมดท่ีมิได้ต่ออายุ ด้วยเหตุว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แล้ว และมีการตัดสินโทษจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว มัคคุเทศก์ผู้นั้นก็ไม่สามารถท่ีจะเข้ามาต่อใบอนุญาต แต่มัคคุเทศก์ผู้นั้นก็ไม่
สามารถท่ีจะไปปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นๆได้จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อหาเล้ียงชีพของ
ตนเองและยอมรับในการกระท าความผิดท่ีเป็นมัคคุเทศก์เถื่อนต่อไป (ขจรกาญจน์ อุดมธรรมภักดี 
และอุดม รัฐอมฤต, 2559)  

นอกจากประเด็นด้านปัญหาของมัคคุเทศก์เถื่อนแล้วในเรื่องของความท้าทายของการท างาน
ในอาชีพด้านการท่องเท่ียวมีส่วนส าคัญในการท่ีมัคคุเทศก์ต้องเผชิญ กล่าวคือการบริหารจัดการ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวยังขาดแคลนหรือไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นเพียงพอ รวมท้ังการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้เป็นมืออาชีพควรต้องมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านทัศนคติ และ
ด้านอื่นๆเกี่ยวข้อง ควรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากกว่านี้ในเรื่องของฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงได้ตลอด
ส่งผลในการท างานและรวมไปถึงมีผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยในการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังปัจจัยอื่นๆ และยังต้องรอบคอบระวังในการกระท าผิดจรรยาบรรณในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อวิชาชีพตลอดจนภาพลักษณ์ของมัคคุเทศก์น าเท่ียว
บางครั้งมีการรับรู้ด้วยภาพลักษณ์ในเชิงลบส่งผลกระทบต่อการได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างงานท่ีต่ า 
(Chilembwe & Mweiwa, 2014) และประเทศต่างๆจากท่ัวโลกพบว่ามัคคุเทศก์ไทยนั้นต้องเผชิญ
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ปัญหาความท้าทายต่างๆในปัจจุบัน ท้ังในด้านมัคคุเทศก์เถื่อน เรื่องการเงินท่ีได้รับล่าช้า ค่าแรงหรือ
ค่าตอบแทนจากการท างานท่ียังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบันรวมท้ังเรื่องของการยังไม่รองรับ
ด้านการประกันสังคม (World Federation of Tourist Guides Associations, 2011)  
 ปัจจุบันกระทรวงท่องเท่ียวและการกีฬาและกรมการท่องเท่ียวเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
บุคคลากรในสายงานอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อให้มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย
และกล่าวได้ว่ามัคคุเทศก์เปรียบเสมือนกลไกหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท างานประการหนึ่งท่ี
ช่วยให้การจัดการน าเท่ียวส าเร็จลุล่วงประสบความส าเร็จและสร้างพึงพอใจความประทับใจให้กับ
นักท่องเท่ียว (Monpantong, 2015) กอปรกับเมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้มีการออกระเบียบโดยส านัก
พระราชวังในเรื่องเกี่ยวกับการน านักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวังจ าเป็นต้องมีบัตร
อนุญาตในการน าชมและบรรยายใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจน นับแต่นั้นมาการอบรมมัคคุเทศก์
จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเพิ่มข้ึนเรื่อยมาจึงได้มีการจัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
ท่ัวไปน าเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวชาวไทย และหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไปน าเท่ียวให้กับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ (กรมการท่องเท่ียว, 2551) ด้วยเหตุว่าเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
น าเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลในปี 2557 
จะเห็นได้ว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียว 24.7 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 45 ล้านคน ในปี 
2563 และเพิ่มเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573 ท้ังนี้การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มท่ีควรจะ
เป็นภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์
ใดๆ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558 ) 
 และจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก World Federation of Tourist  Guide Association 
พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกจากจ านวน 29 ประเทศ ท่ีมีการกล่าวถึงมัคคุเทศก์ในเรื่องของ
การปฏิบัติงานซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับใบหรือบัตรอนุญาตในการปฏิบัติหน้าท่ีน าเท่ียวหรือน าชม
สถานท่ีต่างๆให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และนอกจากนี้ มีจ านวน 16 
ประเทศ ซึ่งมัคคุเทศก์ในจ านวนเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับใบหรือบัตรอนุญาตในการปฏิบัติหน้าท่ีน า
เท่ียวหรือน าชมสถานท่ีต่างๆ ได้เช่นกัน (Jane Orde Guiding Document Worldwide January , 
2011) ดังแสดงในตารางท่ี 2.1   
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนสมาชิกของสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก 

 
 
ท่ีมา: World Federation of Tourist Guides Associations, 2011 
 
 จากข้อมูลตารางท่ี 2.1 พบว่าในประเทศไทยนั้นหากมัคคุเทศก์ท่ีประสงค์ต้องการปฏิบัติงาน
ในการน าเท่ียวหรือน าชม สถานท่ีต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัตหน้าท่ีน าเท่ียวหรือ
น าชมสถานท่ี ซึ่งออกโดยหน่วยงาน คือกรมการท่องเท่ียวสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 นอกจากนี้ข้อมูลของ  World Federation of Tourist  Guide Association ไ ด้อธิบาย
เพิ่มเติมในเรื่องของการก าหนดค่าตอบแทน โดยแบ่งจาก 1) สมาคมผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการ
ทัวร์ จ านวน 19 ประเทศ 2) คณะกรรมการการท่องเท่ียว จ านวน 4 ประเทศ 3) การก าหนด
ค่าตอบแทนโดยมัคคุเทศก์ จ านวน 7 ประเทศ และ 4) ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full day 
ท่ีแสดงสัดส่วนการให้ค่าแทนตอบท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สามารถสรุปข้อมูลน าเสนอได้ดังนี้คือ  
 1. สมาคมผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบการทัวร์ จ านวน 19 ประเทศ  ประกอบด้วย 
อาร์เมเนีย  แคนาดามอนทรีออล แคนาดาโตรอนโต สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฝรั่งเศส กรีซ อินเดีย 
ญี่ปุ่น ลัตเวีย เนปาล  เปรู  เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ สเปน  สวีเดน สหราชอาณาจักร จอร์เจีย และ
อุรุกวัย 
 2. คณะกรรมการการท่องเท่ียว จ านวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไซปรัส ตุรกี ศรีลังกา 
ภูฏาน 

Total Number of Countries: 61 of World Federation of Tourist Guides Associations   

 
 

Armenia, Argentina, Austria, Brazil, 
Canada (Montreal), Cyprus, Egypt, 

Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, 
Italy, Japan, Latvia, Malaysia, Nepal, Peru, 

Singapore, South Africa, Sweden, 

THAILAND, Turkey, USA (Some parts 

only), Croatia, Sri Lanka, Bhutan, Jordan 

 
Australia, Canada, Toronto, Czech 

Republic, Estonia, Georgia, Hong Kong, 
Macau, Malta, Netherlands, Romania, 

Russia, Serbia, UK,  
USA (some parts), France, Uruguay  

Number of countries where Licensing is 
not required: 16 countries 

Number of countries where Licensing is  
required: 29 countries 
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 3. การก าหนดค่าตอบแทนโดยมัคคุเทศก์ จ านวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย
อิหร่าน มาเก๊า เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร แคนาดาโตรอนโต 
 4. ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full day ท่ีแสดงสัดส่วนการให้ค่าตอบแทนท่ีแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ ดังนี้ 
   4.1 ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full Day Fee น้อยกว่า 50 ยูโร จ านวน 5 
ประเทศ ประกอบด้วย อาร์เมเนีย อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล รัสเซีย 
   4.2 ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full Day Fee 50-100 ยูโร จ านวน 11 
ประเทศ ประกอบด้วย  บราซิล ลัตเวีย เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี ตูนิเซีย อินเดีย มาเก๊า มาเลเซีย 
เปอร์โตริโก และอุรุกวัย 
  4.2 ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full Day Fee 100-150 ยูโร จ านวน 10 
ประเทศ ประกอบด้วย แคนาดามอนทรีออล แคนาดโตรอนโต ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์ อังกฤษ สิงคโปร์ ตุรกี และจอร์เจีย 
  4.3 ประเทศท่ีก าหนดค่าตอบแทนแบบ Full Day Fee มากว่า 150 ยูโร จ านวน 11 
ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย  ออสเตรีย กรีซ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก 
 

2.1.4 ประเภทบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ 
 โดยท่ัวไปมัคคุเทศก์ท่ีต้องปฎิบติังานดูแลนักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องได้รับการอบรมโดยแยกการ
อบรมมัคคุเทศก์ไว้ในแต่ละประเภทหรือตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 โดยก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรมการท่องเท่ียวได้จัดแบ่งประเภทและบัตรมัคคุเทศก์ไทยเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ีไว้ดังนี้  
 1. มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ไทย) ปฏิบัติงานน านักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศได้ท่ัว
ราชอาณาจักร 
 2. มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ไทย) ปฏิบัติงานน านักท่องเท่ียวชาวไทยได้ท่ัวราชอาณาจักร 
 3. มัคคุเทศก์น านักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเฉพาะจังหวัดท่ีระบุไว้บนบัตร
ประจ าตัวมัคคุเทศก์ และจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
 4. มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) แถบสีเขียวน าเท่ียวได้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาว
ต่างประเทศในเขตพื้นท่ีป่า 
 5. มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) แถบสีเขียวน าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศในเขตพื้นท่ี 



23 
 

 

 6. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปะวัฒนธรรม) น าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ 
ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย ได้ท่ัวราชอาณาจักร 
 7. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) น าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศในเขต
พื้นท่ีทางทะเล 
 8. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝ่ัง) น าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
ในเขตพื้นท่ีทาง ทะเลหรือเกาะต่างๆ โดยมีระยะหางจากชายฝ่ังถึงสถานท่ีทองเท่ียวได้ไม่เกิน 40 ไมล์
ทะเล 
 9. มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ) น าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาว
ต่างประเทศ เฉพาะภายในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีระบุไว้บนบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ 
 10. มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) น าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
โบราณคดีเฉพาะภายในแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีระบุช่ือไว้บนบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ 
เท่านั้น  
 ท้ังนี้จ านวนของมัคคุเทศก์ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ในทุกประเภทของการปฏิบัติ
หน้าท่ี โดยในภาพรวม ต้ังแต่  07 เมษายน 2551  ถึง  31 สิงหาคม 2558 รวมท้ังส้ิน มีจ านวน 
57,314 คน ดังแสดงในตารางท่ี 2.2  
 
ตารางท่ี 2.2 จ านวนผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
จ านวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้ังแต่ 07 เมษายน 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2558 
ประเภทใบอนุญาติ ส านักงาน

กรุงเทพมหานคร 
ท่ัวภูมิภาค 

ของประเทศไทย 
รวม 

มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) 2,1510 1,9942 4,1452 
มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ไทย) 735 106 841 
รวม 2,2245  4,2293 
มัคคุเทศก์เฉพาะ  
(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นท่ี) 

2,902 8,602 11,504 

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นท่ี) 47 286 333 
มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) 4 227 231 
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) 1 1 2 
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) 0 31 31 
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จ านวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้ังแต่ 07 เมษายน 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2558 
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝ่ัง) 44 2,499 2,543 
มัคคุเทศก์เฉพาะ  
(แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ) 

8 236 244 

มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) 5 128 133 
รวม 3,011  15,021 
รวมทั้งสิ้น 25,256  57,314 

 
ท่ีมา: กลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว มัคคุเทศก์ และผู้น าเท่ียว, 2558 

 
โดยเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ

มัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559 โดยท่ีบัตรประเภทเดิมท่ีมีอยู่ได้มีการเปล่ียนแปลงการโอนถ่าย
ประเภทบัตรของการใช้ปฎิบัติงานของมัคคุเทศก์เป็นรูปแบบประเภทบัตรใหม่ รวมท้ังประเภท
มัคคุเทศก์ใหม่และเกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาตตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อวางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศก์ต่อไปในอนาคต รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลให้สถานศึกษาต่างๆสามารถวางแผนในการ
ผลิตมัคคุเทศก์ใหม่ข้ึนมาเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการรองรับของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 โดยจัดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ ประเภทท่ัวไป ประเภทภูมิภาค และประเภทท้องถิ่น 
(ธุรกิจท่องเท่ียว,2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้ “กรมการท่องเท่ียวเรียกมัคคุเทศก์รายงานตัวการ
เปล่ียนผ่านตาม พ.ร.บ ใหม”่, 2017 
  
 โดยท่ีบัตรสีน้ าตาล เป็นใบอนุญาตแบบใหม่ มี 3 ประเภท 6 ชนิด  
  1. มัคคุเทศก์ประเภทท่ัวไป บัตรสีบรอนซ์เงิน  
  2. มัคคุเทศก์ประเภทเฉพาะภูมิภาค มี 4 ชนิดคือ 
   2.1. เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง บัตรสีเหลือง  
   2.2. เฉพาะภูมิภาค ภาคเหนือ บัตรสีเขียว 
   2.3  เฉพาะภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัตรสีส้ม 
   2.4. เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ บัตรสีฟ้า  
  3. มัคคุเทศก์ประเภทท้องถิ่น บัตรสีน้ าตาล 
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 ท้ังนี้จากการจัดแบ่งประเภทบัตรมัคคุเทศก์ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ธุรกิจน า
เท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จนได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559 กรมการท่องเท่ียวได้จัดแบ่งประเภทและบัตรมัคคุเทศก์ไทยเพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานบัตรมัคคุเทศก์โดยจ าแนกตามประเภทการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
สามารถน ามาสรุปประเภทของบัตรมัคคุเทศก์ไทย ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2.1 ดังนี้  
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ภาพท่ี 2.1 บัตรมัคคุเทศก์จ าแนกตามประเภทการปฏิบัติงาน 
ท่ีมา: มติชนออนไลน์ 2562 
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 จากการท่ีกรมการท่องเท่ียวได้จัดแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น ในส่วนของนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้เสนอนิยามความหมายของมัคคุเทศก์ไว้พอสังเขป ดังอธิบายได้ดังนี้คือ  
 นิศา ชัชกุล (2554) กล่าวถึงประเภทมัคคุเทศก์ คือ 1) มัคคุเทศก์เชิงชีวิต (Live Guide) 
หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถช้ีทางให้นักท่องเท่ียวตลอดจนอธิบายข้อมูลและให้ค าแนะน าในขณะน า
เท่ียว 2) มัคคุเทศก์ไร้ชีวิต (Guide Book) หมายถึงเอกสารหรือส่ิงตีพิมพ์ท่ีนักท่องเท่ียวน าติดตัวไป 
ซึ่งมีภาพประกอบหรือค าอธิบายของสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อประกอบในการเดินทางท่องเท่ียว 
เปรียบเสมือนคู่มือในการเดินทางท่องเท่ียว (Travel Book) นอกจากนี้ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2558) 
อธิบายถึงการจัดแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
ไว้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
 1. ตามลักษณะธุรกิจน าเท่ียว แบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภท คือมัคคุเทศก์น าเท่ียวนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในประเทศไทย ( Inbound) มัคคุเทศก์น าเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวไทยไปต่างประเทศ 
(Outbound) และมัคคุเทศก์น าเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวไทยภายในประเทศ (Domestic) 
 2. ตามลักษณะความรู้ แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) 
ปฏิบัติงานน านักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ท่ัวราชอาณาจักรและมัคคุเทศก์ท่ัวไปน า
นักท่องเท่ียวชาวไทยได้ท่ัวราชอาณาจักร 
 3. ตามลักษณะสังกัด แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือมัคคุเทศก์อิสระ (Freelance Guide) 
หมายถึงมัคคุเทศก์ท่ีไม่สังกัดบริษัทน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ท่ีสังกัดบริษัทน าเท่ียว หมายถึงมัคคุเทศก์ท่ี
สังกัดบริษัทน าเท่ียว 
 4. ตามลักษณะขอบเขตพื้นท่ีและลักษณะการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภท 
คือมัคคุเทศก์ท่ัวราชอาณาจักร สามารถปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัดภายในประเทศ มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นท่ี 
ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติงานเฉพาะในบางพื้นท่ีท่ีระบุไว้ในบนบัตรอนุญาตและมัคคุเทศก์เฉพาะทาง มี
ลักษณะการท างานท่ีมุ่งเฉพาะน าเท่ียวบางอย่าง ท่ีต้องใช้ความรู้ ความช านาญเป็นพิเศษ เช่น ทัวร์
เดินป่า  
 มากกว่านี้ในงานเขียนของ (Pelayo, 2008) ได้มีการอธิบายจัดแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์ไว้
ดั ง นี้ คื อ  Urban Guides, Government Guides, Driver Guide, Business or Industry Guides, 
Adventure Guides, Tour managers, Interpreters, and Volunteer Guides แ ล ะ  National 
Institute of Schooling ได้จัดแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์ไว้ดังนี้  
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 1 ด้านมรดก 
  1.1 ด้านประวัติศาสตร์ ให้ข้อมูลเรื่องราวในอดีตท่ีผ่านมาจะพบในสถานท่ี เช่น 
พระราชวัง ป้อม พิพิธภัณฑ์ สุสาน วัด โบสถ์ ฯลฯ 
  1.2 ด้านโบราณคดี ให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและยุคอดีต จะพบ
ได้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดี เช่น Giza Pyramids, Harappa & Mohenjo-Daro, Nalanda 
University, Machu Picchu  
  1.3 ด้านสถาปัตยกรรม ให้ข้อมูลเรื่องราว เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ศิลปะและการ
ก่อสร้างของอนุสาวรีย์ และผลงานช้ินเอกจากอดีตท่ีพบโดยเฉพาะอยู่ด้านนอกวัด พระราชวังสุสาน 
หอคอย 
 2. ด้านวัฒนธรรม 
 ให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับสังคมพื้นเมืองของจุดหมายปลาย
ทางการท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่ง 
  2.1 ด้านการท าอาหาร ให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะปลูกและ
อาหารหลักของสถานท่ีนั้นหรืออาหารท่ีมีช่ือเสียงของภูมิภาคนั้น ได้ล้ิมรสอาหารจานพิเศษท่ีจัดท าขึ้น
ท่ีร้านขายอาหารและร้านอาหารต่างๆ สถานท่ีท่ีไปเยือน ได้แก่ ฟาร์ม ร้านอาหาร ร้านขายของหวาน 
โรงงานช็อกโกแลต โรงงานชีส องุ่นออร์ชาร์ด ฯลฯ 
  2.2 ด้านศาสนา วัด ผู้แสวงบุญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางศาสนาเทพ รวมท้ัง
เทพนิยายประเพณีพิธีกรรม และอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงจัดเทศกาลท่ีส าคัญ จะได้รับการว่ าจ้างเป็น
กรณีพิเศษ 
  2.3 ด้านผจญภัย ประกอบด้วย การปีนเขา, เดินป่า, เล่นสกี, ด าน้ า เป็นต้น 
  2.4 ด้านการเดินป่า ผจญภัย ประกอบด้วย การล่าสัตว์, การท่อง Safari เป็นต้น 
  2.5 ด้านธุรกิจ ได้แก่ ท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
  2.6 หัวหน้าทัวร์ ประกอบด้วย การน าเท่ียวทัวร์ในเมือง หรือ แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ
ในเมือง 
  2.7 ด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย การน าเท่ียวในทะเลทราย สวนพฤกษศาสตร์  
  
 ดังนั้นกล่าวได้ว่ามัคคุเทศก์เปรียบเสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมทางการท่องเท่ียวที่ส าคัญมาก ใน
การน าเท่ียวพาชมไปยังสถานท่ีต่างๆ เพื่อคอยดูและบรรยายอธิบายข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการ
ส่ือความหมาย มรดกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนอ านวยความสะดวกเพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้เข้าใจเกี่ยวกับสถานท่ีนั้นๆรวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประโยชน์ในการมี
ส่วนช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางการท่องเท่ียว (Rabotić, 2010)  
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2.1.5 บทบาทหน้าที่และความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 บทบาทหน้าท่ีของมัคคุเทศก์ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2551; บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2558) ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “บทบาทหน้าท่ีของมัคคุเทศก์” ท่ีสอดคล้องกันไว้ว่ามัคคุเทศก์ควรต้องมีซึ่งการ
แสดงออกได้ในหลายบทบาท โดยมัคคุเทศก์ต้องดึงความสามารถในแต่ละบทบาทของตนเองน า
ออกมาใช้ตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย ดังนี้  
  1. บทบาทนักจิตวิทยา กล่าวคือมัคคุเทศก์ควรต้องเรียนรู้จิตวิทยาและเข้าใจความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไป ตามวัยเพศฐานะ พื้นความรู้อาชีพ ฯลฯ 
ของนักท่องเท่ียวแต่ละคนและใช้เทคนิคประกอบการเสริมจิตวิทยา เช่นการพูด คือรู้ว่าควรพูดอย่างไร
ให้น่าสนใจ เลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมกับความสนใจของนักท่องเท่ียว 
  2. บทบาทนักวิชาการหรือบทบาทนักวิชาการมัคคุเทศก์ ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือน
นักวิชาการโดยการน าข้อมูลความรู้ต่างๆ จากต ารา หนังสือ ท่ีนักเขียน นักวิชาการได้เขียนรวบรวม
เรียบเรียงไว้ เพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบและรับรู้ อีกทอดหนึ่ง อาจ
ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นกึ่งนักวิชาการ กล่าวคือมัคคุเทศก์เป็นผู้น าเอาความรู้ต่างๆท่ีได้รับจาก
นักวิชาการ มาผสมผสานรวมกับเกร็ดความรู้จากประสบการณ์การท างานท่ีประกอบวิชาชีพผ่านมา 
เน้นเชิงวิชาการผสมผสานและการสอดแทรกเรื่องราวทางประวัตศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม สภาพ
ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศหรือเรื่องสอดแทรกเสริมต านานเล่าขาน เรื่องเล่า ความเช่ือ ประสบการณ์ โดย
เป็นท้ังนักวิชาการและนักกึ่งวิชาการไปด้วยพร้อมกันและท่ีส าคัญมัคคุเทศก์ควรต้องมีวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.บทบาทนักแสดงหรือนักนันทนาการ ในการปฏิบัติงานน าเท่ียวของมัคคุเทศก์
จ าเป็นต้องแสดงออกถึงบทบาทการเป็นนักแสดงในบางโอกาส เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการน า
เท่ียวให้เกิดความสนุก ความบันเทิง มีชีวิตชีวาหรือมัคคุเทศก์อาจต้องน าความสามารถเฉพาะตัวของ
ตน ในการเสริมสร้างความประทับใจ เช่น การเล่นดนตรีร้องเพลงแสดงมายากลรวมท้ังการเล่นเกม
ต่างๆ เป็นต้น   
  4. บทบาทนักการทูต มัคคุเทศก์ควรต้องรู้และเข้าใจและเทคนิคในการอธิบาย
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศหรือท้องถิ่นของตนให้นักท่องเท่ียวทราบได้อย่างไร ท่ีจะสามารถท าให้
นักท่องเท่ียวสนใจและเกิดความรู้สึกท่ีดีเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในประเทศ ถือว่าบทบาทนักการทูตเปรียบเสมือนการเป็นตัวแทนผู้ท่ีซึ่งต้อง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดีของประเทศ  
  5. บทบาทนักบริหารกล่าว คือหลักการบริหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ใน
การปฏิบัติงาน ต้องสามารถเป็นผู้ประสานงาน อ านวยความสะดวกกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความพร้อมและไม่เกิดปัญหานอกจากนี้ บทบาทนักบริหารของมัคคุเทศก์อาจรวมถึง 
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การบริหารคน ซึ่งคือนักท่องเท่ียวนั่นเอง โดยต้องบริหารนักท่องเท่ียวด้วยการใช้ค าพูดกล่าววาจามี
ความน่าเช่ือถือ จัดสรรเรื่องเวลาให้เกิดประสิทธิภาพผลประโยชน์สูงสุดและค านึงถึงผลประโยชน์ ท่ี
นักท่องเท่ียวจะได้รับเป็นส าคัญ   
  6. บทบาทนักบริการ กล่าวคือเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่ง ท่ี ช่วยส่งเสริมให้
มัคคุเทศก์ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียว ช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์และเรียนรู้ถึงความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี มัคคุเทศก์ควรต้องมีความอาสาเป็นผู้ช่วยเหลือรับใช้และให้บริการต่อ
นักท่องเท่ียวทุกครั้ง โดยท่ีให้นักท่องเท่ียวไม่ต้องร้องขอ เช่น ช่วยขนสัมภาระอาสาช่วยเหลือการ
ถ่ายรูปและพร้อมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เป็นการช่วยสร้างความประทับใจและท าให้การปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
 มากกว่านี้เรื่องความส าคัญของมัคคุเทศก์ท่ีกล่าวมา การท่องเท่ียวถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมี
ความเป็นมายาวนานและกลายเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวที่เปิดตัวอย่างกว้างขวางและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่มีปัจจัยส่งผลส่วนหนึ่งท าให้เกิดการรับรู้ในเรื่องการรับบริการ
ของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ การจัดการด้านการท่องเท่ียว และการเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีเข้า
ชมร่วมกับการบริการดูแลของมัคคุเทศก์ท่ีมีการต้อนรับท่ีอบอุ่นเป็นมิตร สนุกสนาน รวมท้ังถ่ายทอด
ความรู้  ท าให้การท่องเท่ียวนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น  (Mancini, 2001)  และมัคคุเทศก์ยัง
เปรียบเสมือนทูตท่ีเป็นตัวแทนมี ส่วนส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และน าพา
ความสุขให้กับนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสใช้เวลาใกล้ชิดติดต่อกันนานมากขึ้น โดยเมื่อเทียบกับพนักงานท่ี
ท างานด้านการท่องเท่ียวในหน้าท่ีอื่นๆ และคุณภาพในการให้บริการของมัคคุเทศก์ยังเป็นตัวก าหนดช้ี
วัดคุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเท่ียวและอาจรวมถึงการส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวในอนาคต (Yu, 2017) และยังรู้สึกมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการเดินทางท่องเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจซึ่งจะช่วยส่งผลในการให้เกิดการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ของสถานท่ีเข้า
ชมได้ (Chang, 2014) นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการน าทางไปยังสถานท่ีต่างๆท่ีนักท่องเท่ียว
อาจไม่คุ้นเคยสถานท่ีเข้าชมได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นประสิทธิภาพในการท างานและการควบคุม
อารมณ์ในการท างานให้เหมาะสมจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเท่ียว (J. Min, 2014) และ
ประการส าคัญมัคคุเทศก์เป็นเสมือนผู้ท่ีน าเท่ียวหรือน าทางเปรียบเสมือนทูตหรือตัวแทนท้ังใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2551)  
 และความส าคัญของมัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในการช่วยขับเคล่ือนภาคส่วนของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (พัฒน์ธนันตร์ วาสะศิริ, 2551 สามารถอธิบายได้ในมิติต่างๆดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นมัคคุเทศก์ถือว่า
เป็นองค์ประกอบท่ีมีบทบาทและความส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวท่ีไม่สะดวกในการ
เตรียมตัวเดินทางหรือด าเนินการเอง เป็นส่วนช่วยให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเพิ่ม
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มากขึ้น ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงเปรียบเสมือนกลไกท่ีขับเคล่ือนในการมีส่วนร่วมท่ีช่วยเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 2. ความส าคัญต่อนักท่องเท่ียว โดยปกติหากต้องเดินทางไปยังสถานท่ี ท่ีไม่ใช่ท้องถิ่นของตน
และไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะการไปเยือนครั้งแรกย่อมท าให้เกิดความรู้สึกไม่คุ้นเคย รวมท้ังวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และหากต้องเดินทางล าพังโดยปราศจากมัคคุเทศก์เป็นผู้น า
ทาง นักท่องเท่ียวอาจเกิดความรู้สึกล าบากหรืออาจเสียประโยชน์และไม่คุ้มค่าในการเดินทางแต่หาก
ว่ามีมัคคุเทศก์เป็นผู้น าทางร่วมเดินทางด้วยความล าบากและความไม่คุ้มค่าในการเดินทาง ย่อมส่งผล
ให้ผลกระทบน้อยลงหรือมีน้อยท่ีสุด ซึ่งความส าคัญของมัคคุเทศก์ท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวสามารถอธิบาย
เพิ่มได้ดังนี้คือ 
  2.1 มัคคุเทศก์เป็นผู้เข้าใจ มีความช านาญและมีความรู้รวมท้ังประสบการณ์ ในการ 
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ สามารถท่ีจะพาน าชมจุดส าคัญต่างๆโดยไม่ขาดตกบกพร่องเนื่องจากบาง
ต าแหน่งอาจอยู่ในจุดท่ียากต่อการสังเกต แต่หากว่านักท่องเท่ียวเดินทางเท่ียวชมด้วยตนเอง ใน
บางครั้งอาจจะพลาดโอกาสในการได้เย่ียมชมจุดส าคัญบางแห่งหากไม่มีมัคคุเทศก์น าชม 
  2.2 การรับรู้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนความส าคัญในด้าน
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางศิลปกรรม รวมท้ังข้อมูลด้านอื่นๆใน
แหล่งท่องเท่ียว หากมีมัคคุเทศก์เป็นผู้น าทางย่อมส่งผลท าให้การเดินทางท่องเท่ียวเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเท่ียว มีคุณค่าได้รับความรู้และเกร็ดความรู้ต่างๆจากมัคคุเทศก์เป็นการช่วยเพิ่มอรรถรสของการ
เดินทางและประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าและประทับใจ 
  2.3 มัคคุเทศก์เป็นผู้ช่วยด าเนินการเรื่องของเวลาในการเดินทางให้มีความเหมาะสม
ในการเข้าเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ เนื่องจากมีประสบการณ์จึงสามารถจัดการเรื่องของเวลาได้อย่างมือ
อาชีพท าให้ไม่พลาดในการเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 
  2.4 มัคคุเทศก์เป็นผู้ช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกในทุกเรื่องตลอดการเดินทาง 
เช่น การบริการอาหาร เครื่องด่ืม การขนกระเป๋า การลงทะเบียนเข้าพัก และประสานงานตามสถานท่ี
ต่างๆในการเข้าชม ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

  2.5 มัคคุเทศก์เป็นผู้ช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยต่อนักท่องเท่ียวในขณะท่ีเดินทาง โดยมัคคุเทศก์เป็นผู้คอยตักเตือนแนะน าเพื่อระวัง
หลีกเล่ียงอันตรายต่างๆและคอยปฐมพยาบาลได้ทันเวลาเพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้ได้รับการฝึกฝนอบรม
มาเป็นอย่างดี 
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  2.6 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้อย่างมีอรรถรสเพลิดเพลินพร้อม
กิจกรรมต่างๆจากมัคคุเทศก์ ในการช่วยด าเนินกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆในระหว่างการเดินทาง 
  2.7 มัคคุเทศก์เป็นผู้ช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและเดินทางราบรื่ น ท้ัง
รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 3. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ต่อแหล่งท่องเท่ียว ในการสร้างแบบอย่างท่ีดีประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆจะเป็นการช่วยสร้างแบบอย่างท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวได้ 

 4. ความส าคัญต่อประเทศชาติ เป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อประเทศผ่านการท างาน
มัคคุเทศก์ ให้รับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมและคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 นอกจากนี้มัคคุเทศก์ถือว่าเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากเพราะมัคคุเทศก์เป็น
เหมือนตัวกลางระหว่างบริษัทน าเท่ียวและนักท่องเท่ียว ซึ่งจะประทับใจบริษัทมากน้อยพียงใด ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับมัคคุเทศก์ ดังนั้นในการจัดหาคัดสรรและคัดเลือกมัคคุเทศก์จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการ
ต้องใส่ใจดูแลให้ความส าคัญ โดยมัคคุเทศก์ท่ัวไปควรมีคุณสมบัติ ด้านความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารเป็นอย่ างดี เพราะมัคคุเทศก์จะต้องส่ือสารกับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเท่ียวในประเทศไทย (ยกเว้นมัคคุเทศก์ท่ีน าเท่ียวส าหรับคนไทยโดยเฉพาะ 
ไม่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ) ซึ่งมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนตัวแทนระหว่างนักท่องเท่ียวและมีผลต่อ
คุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ต้องมีความรู้ในเรื่องราวข้อมูลต่างๆ ท่ีสามารถอธิบายต่อ
นักท่องเท่ียวในการเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลของจุดหมายปลายทาง ตลอดจน
ควรรู้วีธีการใช้ความรู้อย่างไร เพื่อจัดการน าความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเท่ียวรวมท้ังต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์หรือแข่งขันท าความเข้าใจ
ในพื้นท่ีท่องเท่ียวและประสานร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว
ให้กับนักท่องเท่ียวได้เช่นกัน (Baggio & Cooper, 2010) และควรมีทักษะในการบริหารจัดการการน า
เท่ียว (Hu & G. Wall, 2013) นับต้ังแต่การวางแผนเพื่อเตรียมรับนักท่องเท่ียวจนกระท่ังจบการ
เดินทางและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มัคคุเทศก์จะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบต่อทุกฝ่ายน้อยท่ีสุดรวมทั้งผู้ท าหน้าท่ีต้อนรับในส่วนแรก ซึ่งคือมัคคุเทศก์มีบทบาทเป็น
ผู้ควบบคุม ด าเนินงาน เรื่องทัวร์ มีความรับผิดชอบและเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จ รวมทั้งมีความ
กระตือรือร้น มีมารยาท และวิจารณญาณในการตัดสินใจและคาดการณ์ในส่ิงต่างๆได้ดีคอยให้บริการ
ท่ีดีเยี่ยมเพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความสุข และความประทับใจ(Ong, Ryan, & McIntosh, 
2014) มากกว่านี้ส่ิงส าคัญคือมัคคุเทศก์ต้องมีทัศนคติคิดเชิงบวกในการท างานเนื่องจากมัคคุเทศก์
จะต้องพบกับนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันอาจเผชิญ
ความเส่ียงในเรื่องการส่ือสารผิดพลาดเนื่องจากเกิดจากการขาดความคุ้นเคยกับต่างชาติและอุปสรรค
ทางวัฒนธรรมและเรื่องภาษา (Liu & Chen, 2013) ต้องท างานร่วมกับนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิหลังทาง
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วัฒนธรรมท่ีหลากหลายจึงต้องหาวิธีการในการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างระหว่างตัวเองและ
นักท่องเท่ียวใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ (Y. Huang, 2011) ต้องมี
ความพอเพียงพึงพอใจ มีความสุขการมองโลกในแง่ดี มีความรัก ความกล้าหาญ ความเพียร การให้
อภัย มีจิตวิญญาณในการท างาน ความสามารถพิเศษ ภูมิปัญญา รับผิดชอบ เห็นใจผู้อื่น สุภาพ อดทน
และมีจรรยาบรรณในการท างานท่ีดี เพราะความคิดเชิงบวกสามารถช่วยในการสร้างหรือเปล่ียน
มุมมองท่ีดีขึ้นของเหตุการณ์เชิงลบ (H.-H. Wang, Chen, Lin, & Hong, 2017) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มัคคุเทศก์เปรียบเสมือนตัวกลางในการเช่ือมโยงการปฏิสัมพันธ์รวมท้ัง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ ในสถานท่ีต้องเข้าชมและให้การบริการรวมท้ังใช้
องค์ความรู้ต่างๆและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีส่ือสารถ่ายทอดส่งผ่านการปฏิบัติงานรับฟัง แก้ไข และ
พร้อมให้เป็นผู้น าทางท าให้ตลอดการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางมีความสมบูรณ์ในทุกมิติดังท่ี
กล่าวมาและเป็นกลไกขับเคล่ือนด้านการท่องเท่ียวให้มีความส าคัญในภาคอุตสาหกรรมการบริการ
การท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น 
 

2.1.6 จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานหรือการท างานเป็นส่ิงจ าเป็นในทุกวิชาชีพ ด้วยเหตุว่าในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ จรรยาบรรณ คือกลไกช่วยในการควบคุมความประพฤติให้มีมาตรฐานในการ
ท างาน รักษาระดับมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และช่วยลดปัญหาการเอารัด เอา
เปรียบ ลดการเห็นแก่ตัว การทุจริต จรรยาบรรณจึงช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้มีคุณธรรม
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามท านองคลองธรรม (ปนัดดา วัฒโน และ ปรีชา วิจิตรธรรมรส, 
2556) ดังนั้นในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จรรยาบรรณจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยรักษามาตรฐาน
การท างานให้มีคุณภาพมารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ยังรวมถึงความเกี่ยวข้องกับกิริยา 
วาจาและข้อควรประพฤติปฏิบัติในการเป็นของมัคคุเทศก์ท่ีดีให้เป็นท่ียกย่องนับถือเหมาะสมกับการ
ได้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประเทศ โดยมีความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีการท างานต่อการให้บริการและความเข้าใจ
เพื่อนมนุษย์ทุกคน ปรารถนาความรักความเอาใจใส่ดูแลและต้องมีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมี
ความสุข (กุลวรา สุวรรณพิมล , 2556) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพได้ก าหนดให้มัคคุเทศก์ต้องมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 หมวด

ท่ี 3 ข้อ 11 (2535:32) ได้ก าหนดไว้ว่า “มัคคุเทศก์ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันน ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียช่ือเสียง เกียรติยศ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” ภายหลังสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพได้มี
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การก าหนดจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสถานภาพและในบทบาทซึ่งมี
ความส าคัญต่องานอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งควรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 2. เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 3. ยึดมั่นในศาสนาของตนเคารพและไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นต่อศาสนาอื่น มีความต้ังใจและ
รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ และอุทิศเวลาของตน โดยค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของนักท่องเท่ียวเป็นส าคัญ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีการงานมิได้  
 4. รักษาช่ือเสียงของตนโดยการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบ หรือปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเส่ือมเสียต่อ 
ศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของวิชาชีพมัคคุเทศก์  
 5. พึงมีทัศนคติท่ีดี พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม และทักษะในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์  
 6. พึงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ท้ังทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
  7. ถือเคารพ ปฏิบัติตามค าส่ัง แบบแผน กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ 
สถานท่ีนั้นๆรวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และข้อระเบียบของทางราชการ 
 8. ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ ปราศจากอคติต่อผู้ร่วมวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
และบุคคลท่ัวไป ความรู้รักสามัคคี ดังจะเห็นว่า ข้อก าหนดท่ีต้ังไว้ของมัคคุเทศก์ เป็นคุณสมบัติท่ี
คาดหวังของผู้ท่ีมีบทบาท หน้าท่ีในการเป็นผู้แทนของประเทศชาติเป็นผู้ให้การต้อนรับใกล้ชิด ดูแล
และเป็นผู้ให้ข้อมูล  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มัคคุเทศก์คืออาชีพท่ีต้องรักษาจรรยาบรรณอย่างสูงสุดเช่นเดียวกับอาชีพ
อื่นๆ ด้วยเหตุว่ามัคคุเทศก์มีบทบาทและความส าคัญต่อกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและนักท่องเท่ียว จึง
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ท่ีให้การต้อนรับดูแลนักท่องเท่ียวให้เข้าใจในแง่มุมต่างๆและเป็นผู้ท่ี
คอยให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติให้ได้อย่างเคร่งครัด ท้ังการเป็นผู้น า การส่ือสาร การส่ือความหมาย การแสดงกริยาท่าทาง  
ทัศนคติ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ รวมทั้งด้านข้อมูลท่ีถูกต้องถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จะเป็นกลไกขับเคล่ือนท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์พัฒนามัคคุเทศก์ท่ีมีประสิทธิภาพและต่อยอด
คุณภาพต่อการบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ยั่งยืนต่อไป 
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2.2 สมรรถนะของมัคคุเทศก์ 

2.2.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับสมรรถนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดยศาตรจารย์เดวิด แมคเคลแลนด์ (David 
C.McClelland) ในปี ค.ศ. 1972  นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard และเป็นท่ีปรึกษาองค์กร
ธุรกิจอีกหลายแห่งและเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดกับเกี่ยวกับสมรรถนะโดยใช้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ในการช่วย
แก้ปัญหาการคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าผล
ของการปฏิบัติท่ีดีนั้นมีส่ิงหนึ่งท่ีเรียกว่า Competency ว่าคุณสมบัติของคนกับผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน จากความสงสัยเหตุใดงานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานท่ีส าเร็จของงานจึงแตกต่างกัน 
ต่อมาในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather Than forIntelligence ของ เดวิด แมค
คาแลนด์ (David C.McClelland) ท่ี เขียนขึ้นในปี 1973 ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร American 
Psychologist ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดก าเนิดของ “สมรรถนะ หรือ Competency” ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีได้รับ
ความนิยมน าไปสู่การศึกษาต่อมาจ านวนมาก ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีท าให้เข้าใจในแนวคิดในเรื่องของสมรรถนะท่ีสามารถอธิบายถึงภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberge 
Model) ในเชิงเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะ (Characteristic) ของคนในการปฏิบัติงาน (McClelland, 
1973) ดังแสดงในภาพท่ี 2.2 
 

 

ภาพท่ี 2.2 แบบจ าลองแสดงสมรรถนะของบุคคลด้วยแบบภูเขาน้ าแข็ง The Iceberg Model 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nitin, 2010 
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2.2.2 ความหมายของสมรรถนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าความหมายของสมรรถนะในส่วนของงานวิจัยและบทความต่างๆ 
สามารถน ามาสรุปอธิบายถึงความหมายของสมรรถนะท่ีสอดคล้องกันไว้ดังนี้ (R. E. Boyatzis, 2008; 
Richard E Boyatzis, 1982; Brockbank, Ulrich, & Beatty, 1999; Gaspar, 2012; Hsieh, Lin, & 
Lee, 2012; McClelland, 1973; Sanghi, 2016; คงคาสวัสด์ิ ธ ารงศักด์ิ , 2550; ดนัย เทียนพุฒ , 
2550; ประจักษ ทรัพย์อุดม, 2550) “สมรรถนะ”หมายถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในบุคคลรับรู้และกระท า คือ
คุณลักษณะ (Underlying characteristic) เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลรวมจากความรู้ ทักษะ (Skill) 
ความสามารถรวมท้ังคุณลักษณะเบื้องลึกเฉพาะตน รวมท้ังแรงจูงใจ (Motive) บทบาททางสังคม 
(Social Role) และความรู้ (Knowledge) ด้วยคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิผลและเหตุผลท่ีมีมาตรฐานท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงเหนือกว่าใน
การท างานหรือในสถานการณ์หนึ่งได้ เป็นส่ิงซึ่งสามารถท่ีจะช่วยผลักดันหรือมีผลให้บุคคลเหล่านั้น
สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมายตามบทบาทท่ีได้รับเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น ทักษะและความสามารถท่ีสามารถ
ท าได้โดยผ่านประสบการณ์การท างานประสบการณ์ชีวิตหรือการฝึกอบรมความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ (skill) คือส่ิงท่ีองค์การหรือหน่วยงานต้องการให้รู้และท าเพื่อให้เกิดความช านาญ และพฤติ
นิสัยท่ีพึงปรารถนา (attributes) คือส่ิงท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต้องการให้เป็น เช่นความใฝ่หาความรู้ 
ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ 
 นอกจากนี้ผลงานเขียนของ (Shermon, 2004) ในหนังสือช่ือ “Competency Based 
HRM” ระบุถึง ความหมายของ Competency ไว้ด้วยกัน 2 ความหมายดังนี้ 
  1. Competency หมายถึง บุคคลแต่ละคนสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความรับผิดชอบของขอบเขตงานท่ีปฏิบัติ  
  2. Competency หมายถึง การท างานท่ีให้เกิดประสิทธิภาพเกิดจากคุณสมบัติท่ีจ าเป็นบาง
ประการ 
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 และจากความหมายใน 2 ประการท่ีกล่าวมานี้ Shermon ได้กล่าวเน้นถึงความหมายท่ี 2 
ของ Competency ไว้ว่าบุคคลซึ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมจะน ามาซึ่งผลงานและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ได้ตามความต้องการขององค์กรตามแนวคิดของ Shermon ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ความหมายของ Competency ก่อเกิด พฤติกรรม ผลงาน และผลลัพธ์ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Shermon, 2004   

 
 เรื่องของความหมายสมรรถนะท่ีผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าศึกษามา เราสามารถน าเรื่องของ
สมรรถนะไปใช้ในการต่อยอดหรือประยุกต์ในสาขางานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น เรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการธุรกิจ และงานบริการด้านต่างๆ โดยน าชุดของความรู้เรื่อง KSA 
(Knowledge, Skill, Ability) ท่ีมีตัวแปรวัดสมรรถนะท่ีจ าเป็นซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นและเป็น
ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนท าให้งานประสบผลส าเร็จ ในการกล่าวถึงพฤติกรรมคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานของแต่ละบุคคล องค์ประกอบของสมรรถนะ (Competency) มา
จากค าว่า ความสามารถหรือความช านาญเช่ียวชาญ รวมท้ังสถานการณ์ท่ีเหมาะสมท้ังทางด้าน
กายภาพและคุณภาพ สติปัญญาของแต่ละบุคคลในการด าเนินงานได้อย่างเฉพาะเจาะจง (Salleh, 
Khalid, Sulaiman, Mohamad, & Sern, 2015) เป็นการรวมกันระหว่างการแสดงออกทางความรู้
และพฤติกรรมท่ีชัดเจนรวมทั้งทักษะท่ีจะท าให้บุคคลมีศักยภาพท่ีจะสามารถถ่ายทอดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (Draganidis & Mentzas, 2006) และความสามารถหรือทักษะท่ีถูกก าหนดขึ้นจะ
แตกต่างกันทางพฤติกรรมถึงแสดงออกตามความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ (R. E. Boyatzis, 
2008) โดยการน าสมรรถนะมาบูรณาการเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ (Lucia & Lepsinger, 1999)   
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 จากแนวคิดทฤษฏีสมรรถนะท่ีน าเสนอด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็งจะสามารถช่วยให้องค์กร
สามารถใช้วิธีการคัดสรร ประเมินและน ารูปแบบนี้มาผสมผสานกันให้มากขึ้นเพื่อน าไปสู่การออกแบบ
ปรับปรุงระบบ HRM (Human Resource Management) รวมท้ังการออกแบบการท างาน การสรร
หาบุคลากร การจัดการองค์กร การปรับปรุงอาชีพ และรวมท้ังการชดเชยผลงานได้เป็นอย่างดี 
(Vathanophas, 2007) โดยเรื่องของสมรรถนะ (ชูชัย สมิทธิ ไกร , 2552) ไ ด้กล่าวอธิบายถึง
องค์ประกอบของสมรรถนะ โดยแยกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้คือ  
 1.ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน้ าน้อยส่วนท่ีมองเห็นและวัดได้ง่าย  
  1.1 องค์ความรู้ (Knowledge)  คือข้อมูล หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดเฉพาะ
ด้านท่ีบุคคลมีในสาขาต่างๆและเรียนรู้มา รวมท้ังความเข้าใจในหลักการแนวคิดต่างๆ ท่ีบุคคล
จ าเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  
  1.2 ส่วนทักษะ (Skill) ท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่ ได้แก่ ความช านาญ ความเช่ียวชาญพิเศษ
ท่ีมีในด้านต่างๆและสามารถท าได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน้ านี้สามารถท่ีจะวัดและพัฒนา
ได้ในเรื่องเชาว์ปัญญาและศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่างๆได้ รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ การจัดระเบียบข้อมูลและการวางแผน และการ
คิดเชิงแนวคิดของการรับรู้ข้อมูลท่ีซับซ้อน และเรื่องของทักษะนั้นอาจยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ต้องอาศัยแรงผลักดันท่ีอยู่เบ้ืองลึกท่ีท าให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 
 2. ส่วนท่ีมองเห็นได้ยากและใหญ่กว่าอยู่ใต้น้ าและวัดได้ยาก ซึ่งมีหลายองค์ประกอบซ่อนอยู่
และมีความยากในการใช้วัดและเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางพฤติกรรมของคนแต่ละคนในการปฏิบัติงาน 
  2.1 บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role ) เป็นบทบาทท่ีแสดงออกของแต่ละ
บุคคลเพื่อต้องการส่ือใหผู้้อื่นในสังคมเห็นว่าตนมีบทบาท เช่น การมีจริยธรรม การเป็นผู้น า เป็นต้น 
  2.2 ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-image) เป็นบทบาทความรู้สึกนึกคิด
ท่ีแสดงออกในเรื่องของคุณค่าเอกลักษณ์ท่ีส่งผลให้คิดและกระท าอยู่ซึ่งจะก่อเกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ี
บุคคลมองตนเองว่าเป็นอย่างไรความคิดภายในและคุณค่าของตนเอง  

2.3 คุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล (Trait) เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายภาพของ
บุคคลล ลักษณะนิสัยใจคอ พฤติกรรมซ้ าๆ ท่ีท าเป็นความเคยชินก าหนดเป็นรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติ 
หรือมีการตอบสนองอย่างคงท่ีหรือสม่ าเสมอ เช่น การสามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้สภาวะความท่ี
กดดัน การมีความคิดริเริ่ม เป็นต้น 

 2.4 แรงจูงใจ (Motives) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการซึ่งเป็นพลังท่ี
ขับเคล่ือน ในการผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระท าพฤติกรรมต่อการกระท าของบุคคลนั้นหรืออาจ
เป็นตัวก าหนดทิศทางเป็นทางเลือกในการกระท าพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายหรือหลีกหนี
จากส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตนไม่พึงปรารถนา  
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จากทฤษฎภีูเขาน้ าแข็ง (Ice Berg Model) ของ เดวิด แมคคาแลนด์ (David C.McClelland) 
ท่ีได้อธิบายถึงส่วนองค์ประกอบของสมรรถนะไว้เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับผลงานของ (Ismail, 
2014; Tucker & Cofsky, 1994) ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะไว้
ท้ังหมด 5 ด้าน คือ 1) แรงจูงใจ (Motives) 2) ลักษณะ (Traits) 3) ความคิดภายในและคุณค่าของ
ตนเอง (Self Concepts and Values) 4) องค์ความรู้ (Knowledge)  และ 5) ทักษะ (Skill) 

และจากคุณลักษณะเฉพาะบางประการของสมรรถนะท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถน า
คุณลักษณะมาอธิบายเพิ่มเติม ดังแสดงในภาพท่ี 2.4 ดังนี้ (Tucker & Cofsky, 1994) 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ลักษณะเฉพาะของสมรรถนะ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Chouhan & Srivastava, 2014 
 
 ในการน าแนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคัญ อันได้แก่ ความรู้ (องค์ความรู้) ทัศนคติ (อารมณ์) และทักษะท่ีน ามารวมกันเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาบางอย่าง ท่ีไ ด้รับมอบหมายให้บรรลุนั้น (Salleh et al. , 2015) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอว่างานท่ีจะน ามาบริหารงานทรัพยากรบุคคลเข้ามาร่วมงาน
กับองค์กรช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะจะมีประโยชน์ช่วยใน
การก าหนดคุณสมบัติท่ีมีความเหมาะสมของแต่ละต าแหน่งงาน ในการคัดเลือก การพัฒนา รวมท้ัง
เรื่องการบริหารผลงาน กล่าวคือการวัดทักษะ ความรู้ ความถนัดในงานจะเป็นส่ิงส าคัญในการ
ปฏิบัติงานซึ่งกล่าวสอดคล้องกับ (R. E. Boyatzis, 2008; Richard E Boyatzis, 1982) ท่ีกล่าวว่า
ความรู้และทักษะนั้นเป็นความสามารถท่ีมองเห็นได้ชัดและเป็นเทคนิคท่ีใช้ท่ัวไป ในขณะท่ีสมรรถนะ
ท่ีซ่อนอยู่ภายใน เช่น แนวคิดของตนเอง คุณลักษณะ แรงจูงใจค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพนั้นคือ
สมรรถนะทางพฤติกรรมท่ีใช้ขับเคล่ือนการท างานของแต่ละคนในงานนั้นๆเพราะส่ิงเหล่านี้จะส่งผลให้
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พฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่ งเป็นการน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2548) ซึ่งโดยท่ัวไปกลุ่มของความรู้ 
ทักษะและทัศนคติจะมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่องานหลักบทบาทหรือความรับผิดชอบ ในงาน
ซึ่งสามารถวัดได้จากมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับและสามารถช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยก าหนดคุณสมบัติท่ีมีความเหมาะสม
ของแต่ละต าแหน่งงาน ในการคัดเลือก การพัฒนา และเรื่องการบริหารผลงาน (Zaim, Yaşar, & 
Ünal, 2013) 
 มากกว่านี้ (Hoffmann, 1999) ได้อธิบายสรุปเรื่องของสมรรถนะหรือความสามารถหรือ 
Competency ซึ่งถูกก าหนดไว้ 3 ส่วนดังนี้ 
  1. ประสิทธิภาพท่ีสังเกตได้ (Observable performance) 
  เป็นการมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพของบุคคลนั้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งอธิบายได้จากพฤติกรรมของกรอบการท างานเพื่อสร้างความชัดเจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็นการประเมินความสามารถของในการรับรองความสามารถ  
  2. มาตรฐานหรือคุณภาพของผลลัพธ์ของการแสดงออกของบุคคล (The standard 
or quality of the outcome ofthe person's performance) ซึ่งความสามารถทางมาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลลัพธ์ถูกน ามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพท์หรือประสิทธิภาพในสถานท่ีท างานอาจน ามาใช้
งานในหลายตัวแปรในการใช้เป็นมาตรฐานคุณภาพของการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน 
   2.1 มาตรฐานระดับขั้นต่ า 
   ระดับประสิทธิภาพท่ีจะยอมรับได้ สามารถท างานได้ตามท่ีก าหนดท าให้
มั่นใจว่าทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ได้ 
   2.2 มาตรฐานระดับท่ีสูงกว่า 
   ระดับประสิทธิภาพท่ียอมรับได้มากกว่าท่ีเคยมีอยู่หรือท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตโดยการท างานใหม่ซึ่งอาจต้องการวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันหรืองานท่ีต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์
ส าหรับแต่ละคนเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลสามารถท าได้มากกว่าขอบเขตเดิมท่ีเคยท าในงานของตน 
   2.3 มาตรฐานความสามารถใช้ในการจัดการ 
   เป็นความสามารถความสัมพันธ์ในการท างานใหม่  โดยการจัดการจัดต้ัง
ทีมงานและท างานเป็นทีมเพื่อให้มีทักษะ มาตรฐาน ความสามารถท่ีหลากหลายซึ่งอาจมีการเขียน
ก ากับดูแลไว้ ท้ังนี้ในส่วนของมาตรฐานและความสามารถในการน ามาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าของบุคคลและทีมงานผ่านกระบวนการประเมินร่วมกัน 
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   2.4 มาตรฐานอาจหมายถึงความต้องการโดยการสร้างมาตรฐานการ
แสดงออกในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท ตัวอย่างเช่นบริษัทท่ีด าเนินงานหรือกิจการในหลายประเทศอาจ
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สามารถท่ีจะผลิตได้ท่ีโรงงานของบริษัทใน
ต่างประเทศและจะสามารถใช้แทนกันได้ 
  3. คุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล (The underlying attributes of a person) 
  คุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล เช่น ความรู้ ทักษะหรือความสามารถของตนเองเป็น
เรื่องของการสร้างความสนใจไปท่ีแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถท่ีตนเองมีอยู่
โดยอธิบายเรื่องของความรู้ทักษะหรือทัศนคติของท่ีมีอิทธิพลในปัจจัยการผลิตเพื่อน ามาใช้และเป็นส่ิง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้และเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ ในผลงานเขียนของ (Lewis martin, 2013) ในหนังสือช่ือThe Compency 
Equatio อธิบายถึงองค์ประกอบสมรรถนะของความหมายค าว่า COMPETENCY ด้วยสมการ ดัง
แสดงในตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 อธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะ 
   C+A+PC+SK+W+V+S = Competency 
  C Complexity context for the activity 

การจัดต าแหน่งงานของแต่ละบุคคลในบริบทท่ีมีความซับซ้อนแตกต่างกันได้ 
  A Aptitudes (physical, cognitive and emotional) 

 การจัดต าแหน่งของความถนัด (ทางกายภาพความรู้ความเข้าใจและอารมณ์) 
  PC Precursor การเป็นผู้น า 
  SK Specific skills and  knowledge ความรู้และทักษะ 
  W Wisdom ภูมิปัญญา 
  V Valuing the achievement of the activity  

ประเมินมูลค่าความส าเร็จของกิจกรรมหรืองาน 
  S External support for the activity. 

การได้รับสนับสนุนจากภายนอกส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
ท่ีมา: ดัดแปลง Lewis martin, 2013  



42 
 

 

 จากตารางท่ี 2.3 สรุปว่าเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของงานท่ีต้องท าหรือปฏิบัติมีความ
สอดคล้องกับงานของแต่ละบุคคลต้องใช้ความสามารถเฉพาะส าหรับงานนั้นๆ ต้องมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ความถนัด ภูมิปัญญา และประสบการณ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการน ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปัจจัยจากภายนอกท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การประเมินความสามารถจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นเพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์ของงานเพื่อให้บรรลุถึงสมรรถนะ ท้ัง 7 
องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น 
 สรุปว่าสมรรถนะ คือองค์รวมท่ีประกอบด้วยด้าน ความรู้ ทักษะ และรวมท้ังนิสัย ทัศนคติ
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงานเป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของแต่ละบุคคล ใน
การปฏิบัติงานเป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็น เพื่อให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของแต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ สามารถแยกความแตกต่างสมรรถนะบุคคลของแต่ละ
บุคคลท่ีจะท าผลงานได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นรูปแบบของพฤติกรรมในแต่ละคนท่ีก าหนดไว้ท่ีช่วยให้
ประเมินผลมีผลในการปฏิบัติและไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (KAUR & 
KUMAR, 2013) ท่ีอธิบายเรื่องขององค์ประกอบหลักของสมรรถนะ คือทักษะเป็นความสามารถท่ี
ได้มาจากการปฏิบัติงานและความรู้คือความเข้าใจท่ีสะสมมาจากการเรียนรู้ หมายถึงเนื้อหาของข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อให้สามารถท างานได้ รวมทั้ง
พฤติกรรม ความสามารถเรื่องของทักษะและความรู้ส่วนบุคคลและรวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล โดย
ธรรมชาติท่ีแสดงออกและส่งผ่านไปในงานท่ีปฏิบัติแทนพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อความรู้และทักษะท่ี
สามารถพัฒนาได้ 
 

2.2.3 ประเภทของสมรรถนะ  
 การจ าแนกประเภทสมรรถนะเพื่อก าหนดความสามารถและจัดประเภทตามทฤษฎีและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Chouhan & & Srivastava, 2014; ชูชัย สมิทธิไกร, 2552) สมรรถนะใน
การท างาน สามารถแบ่งรายละเอียดได้ ดังนี้ คือ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือทักษะและคุณลักษณะท่ีบุคลากรในองค์กร
จ าเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานและมีความส าคัญในการวางแผนหรือเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
แผนงานองค์กรท่ีก าหนดไว้ ไม่ว่าจะสายงานใดหรือต าแหน่งใด  
 2. สมรรถนะสายงาน (Functional competency) คือ สมรรถนะทางความสามารถ ทักษะ
เฉพาะงานท่ีจ าเป็น คุณลักษณะท่ีบุคลากรแต่ละคนใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามแผนงานองค์กรท่ีก าหนดไว้ เช่น ในแผนการตลาด จ าเป็นต้องมีสมรรถนะของสาย
งานการตลาด หรือแผนกบัญชี จ าเป็นต้องมีสมรรถนะของสายงานบัญชี เพราะฉะนั้นบุคลากรแต่ละ
คนต้องมีสมรรถนะ 2 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก และ 2) สมรรถนะตามสายงาน 
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 3. สมรรถนะตามบทบาท (Role competency) คือ สมรรถนะท่ีบุคคลากรในระดับด้าน
บริหารจัดการจ าเป็นต้องมี เช่น วิสัยทัศน์ ความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและมี
บทบาทการเป็นผู้บริหารเชิงจัดการ” (Management competency) สามารถน าเสนอดังแสดงใน
ภาพท่ี 2.5 ดังนี้  

 

ภาพท่ี 2.5 การก าหนดสมรรถนะ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก  ชูชัย สมิทธิไกร, 2552 
 นอกจากนี้ความสามารถหลักหรือ (Core Competency) ยังมีบทบาทส าคัญในกระบวนการ
สร้างความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยของธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในองค์กรท่ีช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและช่วยสนับสนุนองค์กรท าให้คู่แข่งเลียนแบบได้ยากจึงเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายในการท่ี
จะรักษา Core Competency ท่ีเป็นจุดแข็งไว้และไม่ควรยึดติดกับ Core Competency แบบเดิมๆ
เพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจในการน าจุดแข็งมาช่วยสนับสนุนให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งความสามารถหลัก คือ
ความคิดท่ีมีบทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
ดังนั้นผลการทดลองของความสามารถหลักคือการได้รับการยืนยันความเหนือกว่าของการแข่งขัน 
(Jabbouri & Zahari, 2014; วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550) ดังแสดงในภาพท่ี 2.6 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Core Competency และ Organization Capability 
ท่ีมา: วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550  
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 มากกว่านี้ (Belanich, Moses, & Lall, 2016) ได้จัดระดับของสมรรถนะเฉพาะของบุคคลท่ี
น่าสนใจไว้ 9 ระดับ โดยแบ่งสมรรถนะได้เป็นแต่ละระดับได้ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 สมรรถนะเพื่อประสิทธิภาพของบุคคล (Personal Effectiveness) เป็นสมรรถนะ
เพื่อประสิทธิภาพของบุคคลถือว่าเป็นฐานรากของพีระมิดและจัดได้ว่าเป็นพื้นฐานของสมรรถนะอื่น
ประกอบด้วยทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยึดถือคุณธรรมและความยึดมั่นในการ
ประกอบอาชีพ การคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ความน่าเช่ือถือ ความซื่อสัตย์ ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 
 ระดับท่ี 2 สมรรถนะทางการศึกษา (Academic Competencies) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น
โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถทางการศึกษา สมรรถนะนี้มีความจ าเป็นต่อประยุกต์การท างาน 
ในทุกๆอุตสาหกรรมจัดว่าเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพและสมรรถนะเฉพาะของ
อุตสาหกรรมซึ่งสมรรถนะในระดับนี้จะประกอบด้วยเรื่องการอ่านการเขียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการส่ือสาร การฟังและการพูดการคิดเชิงวิเคราะห์รวมท้ังการคิดอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้ 
 ระดับท่ี 3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นเพื่อการท างาน (Workplace Competencies) เป็นสมรรถนะ
ท่ีแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานตามองค์กรก าหนดไว้ซึ่งเป็นความ
ต้องการของอาชีพและอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ประกอบด้วยการท างานเป็นทีม การปรับตัว
และการมีความยืดหยุ่น การให้ความส าคัญต่อลูกค้า การวางแผนจัดการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาตัดสินใจ การท างานกับอุปกรณ์เครื่องมือการใช้คอมพิวเตอร์ การเข้าปรับปรุงข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ ป้อนข้อมูลประมวลผล การประสานงาน การตรวจสอบการประเมินและการบันทึก 
 ระดับท่ี 4 สมรรถนะทาง เทคนิค ท่ีใ ช้ ในอุตสาหกรรม ( Industry-Wide Technical 
Competencies) เป็นการประยุกต์การใช้ความรู้ ทักษะและทัศนคติซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสมรรถนะท่ีจะส่งผลให้การผลิตนั้น มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สมรรถนะใน
ระดับนี้ประกอบด้วยการผลิต การบ ารุงรักษาการติดต้ังและการซ่อมแซม การออกแบบและการ
พัฒนากระบวนการผลิต การจัดการเรื่องซัพพลายเชน (Supply Chain) การประกันคุณภาพและการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 
 ระดับท่ี 5 สมรรถนะทางเทคนิคเฉพาะ ( Industry-Specific Technical Competencies) 
เป็นความสามารถท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยตัวแทนของอุตสาหกรรมนั้น 
 ระดับท่ี 6 สมรรถนะเฉพาะของอาชีพ (Occupation Specific Knowledge Competencies) 

 เป็นสมรรถนะเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งสภาวิชาชีพและกลุ่มผู้น าอุตสาหกรรมเป็นผู้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะนี้ตามอุตสาหกรรมนั้นๆ 
 ระดับท่ี 7 สมรรถนะเฉพาะทางเทคนิคของอาชีพ  (Occupation-Specific Technical 
Competencies) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพซึ่ งในระดับของความเช่ียวชาญใน
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อาชีพนั้นๆ เป็นความต้องการท่ีมีความหลากหลายของอาชีพนั้นๆ เช่น อาชีพการบริหารและการ
จัดการ อาชีพนักชีววิทยา อาชีพนักออกแบบ เป็นต้น 
 ระดับท่ี 8 สมรรถนะท่ีเป็นท่ีต้องการของวิชาชีพ (Occupation-Specific Requirements) 
เป็นสมรรถนะในขั้นสูงสุดของวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีมีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างท่ีต้อง
อาศัยความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ต้องได้รับการรับรองหรือการอบรม เช่นการตรวจสอบงานเช่ือม การ
เก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น 
 ระดับท่ี 9 สมรรถนะการจัดการ (Management Competencies) เป็นสมรรถนะท่ีต้องมี
ควบคู่กับสมรรถนะต่างๆ ของอาชีพเนื่องจากการเข้าสู่อาชีพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการใน
ทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงาน สมรรถนะในด้านนี้ประกอบไปด้วยการสร้างทีมงาน การให้ข้อมูล การ
สร้างเครือข่าย การติดตาม การจูงใจและการสร้างจิตวิญญาณ การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.7 การจัดแบ่งระดับของสมรรถนะ 

ท่ีมา: Belanich et al., 2016 
 สรุปว่าสมรรถนะ หรือ Competency มีบทบาทและมีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพื่อ
รองรับและปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องค้นหา คัดสรร สมรรถนะใหม่ๆ เข้า
มาใช้พัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอันท่ีจะส่งผลให้เกิด
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ประโยชน์ท้ังต่อองค์กรในการวางแผนและจัดการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ เพื่อคัดสรรและ
ส่งเสริมบุคคลท่ีมีความสามารถเพื่อเข้ามาสู่การท างานและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

2.2.4 ความส าคัญของสมรรถนะ 
 ความส าคัญของสมรรถนะ เป็นเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยสร้างความแตกต่างและ ช้ีวัด
ความสามารถดังท่ี (Campion et al., 2011) อธิบายถึงความส าคัญของสมรรถนะ ไว้ 4 ประเด็นดังนี้  
 1. สมรรถนะสามารถช่วยอธิบายในเรื่องการให้ความสนใจใส่ใจในข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของงานและทักษะของพนักงานในการท่ีจะจัดการพนักงานให้มีความเหมาะสม 
 2. สมรรถนะสามารถช่วยอธิบายในเรื่อง การแยกแยะ คัดกรองให้เห็นถึงความแตกต่างระดับ
ของการปฏิบัติงาน หรือความสามารถของการท างาน 
 3. สมรรถนะสามารถช่วยอธิบายในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าของระดับความสามารถ 
หรือความเช่ียวชาญช านาญในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้พิจารณาระดับของการจ่ายเงิน ตามระดับความ
เช่ียวชาญช านาญงาน 
 4. สมรรถนะสามารถช่วยอธิบายในเรื่องการน าโมเดล (KSAO) ใช้วัดแต่ละส่วนของโมเดล 
KSAO ล้วนมีความส าคัญท่ีจะใช้เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรนั้นซึ่งใน
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งให้ความส าคัญกับความสามารถของบุคลากรมากขึ้น โดยระบุว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นย้ าถึงบทบาทของการเรียนรู้ขององค์กรในฐานะท่ีเป็นส่วน
ส าคัญในกระบวนการสร้างขีดความสามารถและเรื่องของความสามารถยังช่วยให้บุคคลสามารถท่ีจะ
แสดงออกทางพฤติกรรมอันน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้นและส่งผลให้องค์กรมีการปรับตัวได้
ดีขึ้น (Saisuthanawit & Wayuparb, A Buranajarukorn, 2013)  
 ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมจะเป็นตัวก าหนดขอบข่ายของงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และมีผลกระทบต่อการท างานหลักของต าแหน่งใดงานหนึ่งเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพ (Chung-
Herrera et al., 2003; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547) นอกจากนี้สมรรถนะยังสามารถใช้ในการบ่งช้ี
ว่าคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าของลักษณะงานหรือความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ (Richard E 
Boyatzis, 1982) ซึ่งสอดคล้องกับ (Hsieh et al., 2012) ท่ีกล่าวว่าคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ี
สัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลและเหตุผลในเกณฑ์มาตรฐานในการอ้างอิงท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้าง
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการท างานหรือในสถานการณ์หนึ่งได้ 
 นอกจากนี้ความส าคัญเรื่องของทักษะสามารถวัดได้จากการทดสอบงานท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผลงานท่ีมีคุณภาพท่ีมาจากการรวมกลุ่มของชุดความรู้ KSA ท่ีน าไปสู่
ประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่า (Cheng & Jiang, 2015) รวมท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 
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และด้านทัศนคติ (KSAA = Knowlege Skill Atribute Attitude) มาใช้วัดผลซึ่งจะช่วยในการพัฒนา
และเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ดังนั้นการใช้ KSAA จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้วัดผลการศึกษา
ท่ีเฉพาะเจาะจงได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้สมรรถนะจึงมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับเกณฑ์ระดับใน
การท างานอย่างมืออาชีพและวัดระดับความสามารถท่ีมีได้อย่างชัดเจน (Campion et al., 2011) 
 ดังนั้นความเข้าใจในการท างานถือว่าเป็นพื้นฐานส าหรับความสามารถเชิงคุณสมบัติและ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นมีทักษะ มีความรู้จากภายในมาใช้ขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานและยังเป็นคลัส
เตอร์ (Cluster) ท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะและทัศนคติท่ีมีผลกระทบต่องานในบทบาทหรือความรับผิดชอบ
ท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานท่ีสามารถวัดกับมาตรฐานท่ีมีการยอมรับ (Lucia & 
Lepsinger, 1999) ซึ่งในการปฏิบัติงานเราสามารถวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสมรรถนะท่ีมี
ภายในอันประกอบด้วยเรื่องความรู้และเรื่องของทักษะรวมถึงความสามารถหลักท้ังคุณลักษณะบุคคล
ท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Hoge, Tondora, & 
Marrelli, 2005) กรอบแนวคิดความสามารถของ KSA จึงได้รับความท่ีนิยมเป็นอย่างมากในการใช้
ก าหนดแนวคิด ด้านความสามารถ เนื่องด้วยความสามารถคือชุดของทักษะความรู้และคุณลักษณะ ท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมภายในฟังก์ช่ันหรืองานท่ีเฉพาะเจาะจง
ได้เป็นอย่างดี (Salleh et al., 2015) สามารถเสนอรูปแบบกรอบแนวคิดรูปภาพ KSA ได้ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2.8 ดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 2.8 กรอบแนวคิด KSA 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Salleh et al., 2015 
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2.2.5 สมรรถนะในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศท่ีช่วยในการ
สร้างรายได้ต่อประเทศจึงควรต้องมีการพัฒนาหาแนวทางการจัดการในทุกด้านรวมท้ังเรื่องสมรรถนะ
ของบุคคลากรด้านการท่องเท่ียวโดยเฉพาะเรื่องของมัคคุเทศก์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสนองตอบ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวในเรื่องของการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ เรื่องของคุณภาพบริการและความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวหนึ่งในเป้าหมายหลักและรวมถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย
มากขึ้น (Testa & Sipe, 2012) ซึ่งมีผลท าให้มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ โดยท่ีรูปแบบของสมรรถนะถือว่าเป็น
วิธีท่ีมีประโยชน์ส าหรับการก าหนดหรือระบุทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และลักษณะและ
แรงจูงใจท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในการต้อนรับและเรื่องเกี่ยวกับการท่องเท่ียว รวมท้ังวิธีการ
ด าเนินการในการปฏิบัติงาน (Chung-Herrera et al. , 2003; Suh, West, & Shin, 2012) ท้ังนี้
มัคคุเทศก์ควรจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสุภาพเป็นมิตรตลอดเวลาพร้อมให้ความช่วยเหลือใส่ใจ
กับรายละ เอี ยดของนั ก ท่อง เ ท่ียว  (J.-Y. Wong & Lee, 2012) ท้ั งนี้ ก าร จัดการสมรรถนะ 
(Competency Management) ถือว่าเป็นระบบกระบวนการส าคัญในการท างานโดยท่ีแนวคิดของ 
(Draganidis & Mentzas, 2006) อธิบายให้เห็นถึงภาพรวมท้ังหมดในการจัดการเรื่องการท างาน
เกี่ยวกับสมรรถนะซึ่งเปรียบเหมือนตัวช้ีวัด หรือการค้นพบสมรรถนะบางอย่างท่ีจ าเป็นท่ีน ามาเป็น
แบบอย่างท าให้งานประสบความส าเร็จยิ่งช้ึนและประเมินความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยชุด
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะภายในท่ีซ่อนนอยู่ มโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-Image) 
แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) (Motive) ความสามารถท างานท่ีเฉพาะเจาะจง
หรือตามองค์ประกอบของงานนั้นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานสมรรถนะช่วยระบุทักษะท่ีส าคัญ 
รวมทั้งก าหนดระดับความสามารถในการท างานด้วยเช่นกัน มากกว่านี้การส่งเสริมความคิดเชิงบวกใน
อุตสาหกรรมการบริการจะส่งพลังให้งานบรรลุส าเร็จได้อย่างเต็มเปี่ยมซึ่ง (Chung, Cheng, Shih, & 
Lou, 2019) อธิบายว่าความคิดเชิงบวกในความหมายแรกคือการแสดงออกทางความคิด การกระท า 
หรือทักษะ ส่วนในความหมายสองคือผลท่ีเกิดจากความคิดหรือประสบการณ์ทางอารมณ์ ซึ่งความคิด
เชิงบวกจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการรับรู้เพิ่มต่อยอดในการขยายประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวก
ของแต่ละบุคคลน าไปสู่การหล่อหลอมพัฒนาด้านจิตใจของตนและประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพให้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้การมองผ่านความคิดเชิงบวกจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆเกิดมุมมอง
ท่ีเชิงสร้างสรรค์ สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างดีและอยู่ได้อย่างมีความสุข (ยุทธนา ภาระนันท์, 
2554) และด้วยกลยุทธ์เชิงบวกนี้จะสามารถช่วยให้มัคคุเทศก์พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกในการ
รับมือเสริมสร้างพลังทางร่างกายและจิตใจสามารถเผชิญการรับมือกับความเครียดได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ (Aylor & Oppliger, 2003) 
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 มากกว่านี้อุตสาหกรรมบริการในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงวัฒนธรรมท่ีมี
ความหลากหลายมากขึ้นจากอดีตท่ีผ่านมา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆท่ีมีความเป็นมืออาชีพควรได้รับ
การจัดเตรียม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน (KSASs) ท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญ
กับความท้าทายของอุตสาหกรรมและสร้างความมั่นใจในอนาคต (Kay & Moncarz, 2004) ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ วัตถุประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจ วัตถุประสงค์ 
วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและต่อตนเอง (วิทยา อินสอน, ปัทมาพร ท่อชู,และ สุขอังคณา แถลงภัณฑ์, 
2009) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บุคลากร (Operators) 
 ช่วยท าให้บุคลากรได้ทราบความสามารถสมรรถนะของตนเอง ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณลักษณะ ว่าสมควรอยู่ในระดับใดควรจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในด้านใดหรือเรื่องใดบ้าง
และมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเรื่องในด้านใด เพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและยังทราบถึงกรอบ
พฤติกรรมมาตรฐานหรือพฤติกรรมในแต่ละประเภทสมรรถนะภายในองค์กรคาดหวังไว้ให้ตนเองมี
ความเข้าใจ เพื่อท่ีจะแสดงออกในพฤติกรรมในต าแหน่งนั้นได้อย่างไรบ้าง และสามารถท่ีจะน ามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการช่วยใช้วัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน เข้าใจและทราบถึง
เส้นทางการท างานและการเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์สูงสุด 
เป็นตัวบ่งช้ีการท างานและผลของงานช่วย (KPIs) ให้บรรลุเป้าหมายและเลือกใช้สมรรถนะให้
เหมาะสมต่องานท าให้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างชัดเจน 
 2. ผู้บริหารในระดับหน่วยงาน (Director, Dean) 
 สมรรถนะสามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการ คัดสรร สรรหาบุคคลในหน่วยงานท่ีมี ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ รวมท้ังความสามารถและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งในการปฏิบัติงานให้
องค์กรประสบความส าเร็จโดยน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลเพราะสมรรถนะมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีต้องใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผล
บรรลุเป้าหมายสูงสุด จะส่งผลดีในระยะยาวต่อองค์กรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 
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 3. ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) 
  สามารถใช้ในการเช่ือมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรหรือยุทธศาสตร์ของ
องค์กรสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจนโดยใช้สมรรถนะเป็นตัวช่วยผลักดัน
ขับเคล่ือนและหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและสามารถก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ เป็นระบบชัดเจนในการวัดผลการด าเนินงานขององค์กร 
  4. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Division) 
 สามารถช่วยให้มองภาพรวมของสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามกลุ่มงานและสายวิชาชีพ
ของบุคลากรในทุกต าแหน่งงานในองค์กร ช่วยในการวิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการพัฒนาและ
การฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรนั้นๆให้ได้ตรงตามความเหมาะสมและต้องการของบุคลากรและ
ภายในหน่วยงานและใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เช่นการประเมินผล
ของการปฏิบัติงานเพื่อการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงานการพัฒนาความก้าวหน้า การพัฒนา
บุคคลากรในสายอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลรักษาบุคลากรและการจ่ายผลตอบแทน  
 สรุปความต้องการพัฒนาสมรรถนะ คือพลังหรือแรงพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลท า
หน้าท่ีกระตุ้นให้ร่างกายเกิดพฤติกรรมท่ีน าไปสู่จุดหมายซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงาน 
และสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากร หัวหน้างาน และองค์กรโดยมีแนว
ทางการพัฒนา เช่นการเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องการถ่ายทอดสรุปโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
การหมุนเวียนงาน การสอนงานในขณะปฏิบัติจริง การมอบหมายงาน/โครงการ การให้ศึกษาด้วย
ตนเอง การตั้งคณะท างานเฉพาะกิจและการฝึกอบรม เป็นต้น 
  ดังนั้นสมรรถนะส าหรับผู้ให้บริการและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อการให้บริการท่ีมี
คุณสมบัติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้ธุรกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จและช่วยสร้าง
คุณภาพประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยท่ี (Baker & Crompton, 2000) อธิบายเกี่ยวกับ 
คุณภาพของสมรรถนะการปฏิบัติงานและคุณภาพของประสบการณ์ว่ามีความแตกต่างระหว่างกัน คือ
คุณภาพของสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงเป็นผลลัพธ์ของผู้
ให้บริการแต่ในขณะท่ีคุณภาพของประสบการณ์ หมายถึง "สภาวะอารมณ์ของจิตใจหลังจากได้เปิดรับ
โอกาสเป็นการรับรู้ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการและเกี่ยวข้องกับการวัดผลลัพธ์ของลูกค้า ดังนั้น
สมรรถนะส าหรับผู้ให้บริการจึงความส าคัญในเรื่องของคุณภาพและการสร้างประสบการณ์ จึงควร
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551) ไว้ดังนี้  
  1.ส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรมี (A must) ควรเป็นผู้รักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจ
และให้ความส าคัญกับผู้รับการ การเอาใจใส่ กระตือรือร้นต่อผู้รับบริการให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็น
ส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญ 
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  2.บุคลิกภาพและการแต่งกาย (Personal Presentation) การแต่งกายดูสะอาด
เรียบร้อย การแสดงท่าทางประกอบการพูด หัวเราะ ยิ้ม ควรแสดงออกให้มีความเป็นไปโดยธรรมชาติ 
  3. มีเทคนิคในการให้บริการ (Service Technical) การสนทนาเพื่อให้ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจ ควรสร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้อุ่นใจและเน้นท่ีการฟังเป็นหลัก ต้ังใจฟังด้วย
ความอดทน นอกจากนี้การทวนค าพูดจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้รับริการว่าผู้ให้บริการต้ังใจและใส่
ใจในการฟัง 
  4. ต้องมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ (Product Knowledge) การใส่ใจหาความรู้จาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งความแม่นย าในเรื่องของสินค้าท่ีน าเสนอเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  
  5. มีความช่างสังเกต (Observant) การมีลักษณะเฉพาะ เป็นคนช่างสังเกต จะช่วย
ให้ทราบว่าควรต้องบริการอย่างไรให้เป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการ เกิดความพอใจ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับริการให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
  6. ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ซึ่ง
เกิดได้จากพฤติกรรมจาก การใส่ใจ ห่วงใย กระตือรือร้น แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ 
  7. ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) การมีกิริยาวาจา ท่ีสุภาพ สามารถช่วยสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดี และเพื่อให้ผู้รับบริการเช่ือมั่นเกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการ 
  8.ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ควรมีการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ไม่
ควรยึดติดกับส่ิงท่ีเคยปฏิบัติอยู่ เพื่อน าไปสู่การบริการท่ีดียิ่งขึ้น 
  9. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional Control) งานบริการต้องมีการพบ
ผู้รับบริการจากหลายชนช้ันต่างการศึกษา ดังนั้นกิริยาของลูกค้าจะแตกต่างกันผู้ให้บริการต้อง
สามารถควบคุมจัดการต่อสติอารมณ์ของตนได้เป็นอย่างดี 
  10. ต้องมีสติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น (Calmness) ต้องสามารถวิเคราะห์และหา
สาเหตุและหาวิธีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  
  11. มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การให้ความส าคัญต่อการให้บริการและ
การปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีและมีความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบส่งผลให้การบริการมีคุณค่าและ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
   12. มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (Responsibility) ความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการเป็นส่ิงส าคัญท่ีให้เห็นความส าคัญและมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการอย่างดีท่ีสุด 
  โดยการบริการหรือค าว่าในภาษาอังกฤษค าว่า “SERVICES ” นั้นคือ ต้องมีจิตใจรักในการ
บริการ ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและชอบในงานบริการซึ่งมีความหมายโดยแยกเป็นตัวอักษรแล้วมี
ความหมายดังนี้ (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป, 2560) ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 ค าอธิบาย ความหมาย SERVICE 
ค าว่า”SERVICES” 

(S) Smile การบริการด้วยรอยยิ้ม 
(E) Enthusiasm กะตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
(R) Rapidness รวดเร็วในการใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ 
(V) Value ความมีคุณค่า เน้นคุณค่าของการบริการ 
(I) Impression สร้างความประทับใจบริการ 
(C) Courtesy ความมีมิตรไมตรี อ่อนโยน สุภาพ  
(E) = Endurance ความอดกล้ัน อดทน เก็บอารมณ์  

 
ท่ีมา:  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป, 2560 
  
 การบริการ คือการกระท าท่ีน ามาซึ่งความพึงพอใจและยังสามารถช่วยสร้างความสุขทางกาย 
ส่งต่อผ่านไปยังความสุขทางใจให้แก่ผู้รับบริการ ในทุกๆ ธุรกิจท่ีมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องจะท าให้
ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบริการท่ีดีจะช่วยส่งเสริมความเช่ือมั่น สร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร ให้ผู้รับบริการตัดสินใจเลือกรับบริการได้สะดวกและง่ายข้ึน 
 แนวโน้มของโลกาภิวัตน์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงในตลาดอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการยังคงเดินหน้าต่อไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้
ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ (Jeou-Shyan, 
Hsuan, Chih-Hsing, Lin, & Chang-Yen, 2011) อุตสาหกรรมการบริการจึงได้เข้ามามีบทบาทใน
หลายองค์กรซึ่งมีลักษณะทางเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและความคาดหวังของนักท่องเท่ียวด้วยการส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพ (Meliou & Maroudas, 2011) ซึ่งเป็นการต้อนรับท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลท่ีเกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมรวมท้ังภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
แลกเปล่ียนระหว่างคนท่ีต้อนรับ (เจ้าภาพ) และการแลกเปล่ียนกับบางคนท่ีได้รับการต้อนรับและ
รวมท้ังสินค้าท่ีจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตาม (Stefanini, Alves, & Marques, 2018) ดังนั้นเพื่อให้
การตอบสนองความต้องของการให้บริการหรือการต้อนรับท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงควรท่ีจะต้อง
ค้นหา คัดสรรและระบุความจ าเป็นเรื่องของสมรรถนะเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของธุรกิจการบริการ (Sisson & Adams, 2013) กล่าวคือความสามารถในการจัดการตนเอง
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพท่ีดีในการจัดการอาชีพของ
แต่ละบุคคลและความรู้เชิงพฤติกรรมรวมถึงการก าหนดเป้าหมายในการท างาน (Y. F. Wang, 2013) 
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และน าการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ร่วมด้วยเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์น ามาสู่คุณลักษณะทางความสามารถในการต้ังค าถาม สร้างการเช่ือมโยง การ
คิดค้น การแก้ไขปัญหา การส่ือสาร ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลสะท้อนออกมาใน
เรื่องของทักษะนั่นเอง ซึ่งความต้องการของสรรถนะเหล่านี้เป็นส่ิงจ าเป็นและมีบทบาทอย่างมากใน
ขณะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (O’connor, 2010)  
 กล่าวโดยสรุป สมรรถนะในการท างานในอุตสาหกรรมการบริการ ในเรื่องของความสามารถ
ในการท างานรวมถึงทักษะท่ีใช้ในการท างานเพื่อท่ีจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมในการท างาน
และการปรับเปล่ียนอาชีพตามความสามารถท่ัวไปหรือการท างานหลักล้วนมีความจ าเป็นส าหรับทุก
คนในปัจจุบัน (Briscoe, 2002) เพื่อให้ทันต่อสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันท่ีมีความสนใจในแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะและความสามารถของตัวบุคคลมากขึ้นและรวมท้ังด้านการศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อไป เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว (Suhairom, Musta’amal, Amin, & Johari, 2014) 
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ตารางท่ี 2.5 สมรรถนะในอุตสาหกรรมบริการ 
ผู้ศึกษา สมรรถนะที่ค้นจากการศึกษา การน าไปใช ้

Y. F. Wang (2013) การจัดการตนเอง เทคนิคการหางาน การใช้ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะสื่อสาร จริยธรรม ความปลอดภัยในการท างาน ทัศนคติ
การท างาน การท างานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย 

การปรับตัวด้านอาชีพ และความสามารถ 
ที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดส าหรับความส าเร็จในอาชีพ 
 

FeCausin, Ayoun,& 
Moreo (2011) 

ทักษะการบริหาร ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกันจะส่งผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 จัดการทักษะ เข้าใจและสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ความสามารถ
การท างานในทีมกับต่างประเทศ 

Johanson, Ghiselli, 
Shea, & Roberts (2011) 

การสื่อสาร การเป็นผู้น า ทักษะ ความส าคัญต่อคุณภาพการ
บริการในการให้บริการ 
 

ระบุทักษะและความสามารถ เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล จัดการ
การเงิน จัดการปัญหาของลูกค้า ทักษะการติดต่อสื่อสาร ความเป็นมือ
อาชีพ ความเป็นผู้น า คิดเชิงบวก  เทคนิคการสร้างสรรค์ และเพ่ิม
สมรรถนะต่อยอดในด้าน จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และด้านความย่ังยืน 

Phelan & Sharpley 
(2012) 

ด้านทักษะ การให้บริการ การจัดการด้านการเงิน การตลาด 
ตามล าดับ ท าให้ทราบถึงความส าคัญของคุณลักษณะบางด้านที่
ต้องน าต่อยอดพัฒนาศักยภาพ 

การจัดการด้านทักษะ การจัดการลูกต้า การตลาด การเงิน 

Suh et al. (2012) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และทักษะทางเทคนิค ทักษะทางเทคนิคในอุตสาหกรรมบริการ 

ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะผู้น า ทักษะการจัดการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ทักษะทางเทคนิค 

Yang, Partlow, Anand, & 
Shukla (2014) 

ด้านการจัดการบริหารทั่วไป ทัศนคติที่ดี ด้านเทคนิคหรือทักษะ 
 
 
 

การบริหารทั่วไป จัดการตนเอง ความเป็นผู้น าและการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ  ทักษะระหว่างบุคคล การคิดเ ชิงวิพากษ์ ด้านการเ งิน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า สุขอนามัยความปลอดภัยและความรู้ผลิตภัณฑ์ 
โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดและเศรษฐศาสตร์ 
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ผู้ศึกษา สมรรถนะที่ค้นจากการศึกษา การน าไปใช ้
Sisson & Adams (2013) Soft competency และ Hard competency มีความแตกต่าง

กันไม่มากแต่เห็นว่าควรให้ความส าคัญกับ Soft competency 
เพ่ือได้เปรียบทางการแข่งขันในการท างาน 
 

Soft competency 
คุณลักษณะส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นผู้น า 
การสื่อสาร ทักษะทางจริยธรรม ท างานเป็นทีม  
Hard competency 
เน้นงานที่ปฏิบัติ ความรู้เร่ืองเกี่ยวข้องการบัญชีและการเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย ทัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยากรและการตลาด 

Wolfe, Phillips, & 
Asperin, (2014) 

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการต้อนรับ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทักษะการแก้ปัญหา คุณลักษณะ และความฉลาด
ทางอารมณ์ 

Shariff & Abidin 2015) วัดมาตรฐานก าหนดสมรรถนะที่จ า เป็นในการท างานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจัดการกับความต้องการของลูกค้า 
 

สมรรถนะด้านการจัดการและเทคโนโลยี ความสามารถในการเป็นผู้น า 
สมรรถนะด้านองค์กร สมรรถนะที่มีผลกระทบต่อตนเอง สมรรถนะที่
มุ่งเน้นเชิงธุรกิจตนเอง สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและนวัตกรรม 

TOPLER (2017) การสื่อสารของมัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาท้องถ่ิน การพูดเชิง
วิเคราะห์  

ความรู้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร ประสบการณ์นักท่องเท่ียว 

 
ท่ีมา:พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
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ตารางท่ี 2.6 สมรรถนะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 สมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล /ความโปร่งใสและใส่ใจ/การเข้าถึง/ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว/
ค าพูดน่าเช่ือถือ 

2 การแสดงออก/การสร้างสัมพันธ์/จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า/การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์/การจัดการความเส่ียง/ความรู้ความเข้าใจในสินค้า 

3 ทักษะต่างๆ 
4 เช่ือมั่น/ไว้วางใจรู้สึกเป็นมิตรในการเดินทางท่องเท่ียว/เกิดความพึงพอใจและเกิดการบอก

ต่อ/สร้างภาพลักษณ์ของสถานท่ีเข้าชมได้ 
5 ทักษะในการบริหารจัดการการน าเท่ียว 
6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลและส่ือสารเพื่อวิชาชีพ/ทักษะเกี่ยวกับ

การประยุกต์ใช้จิตวิทยา 
7 จัดการความเส่ียง/ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโดยรอบ/การสร้าง

มูลค่าและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ/รับมือกับความเครียด/มั่นใจใน
ตนเอง/รักษาความสัมพันธ์กับคนอื่น  

8 การปรับตัวการควบคุม/เรียนรู้และแก้ปัญหา/ทักษะติดต่อส่ือสาร/การท างานร่วมกันกับ
ลูกค้า/ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ 

9 ความซื่อสัตย์/สร้างแรงบันดาลใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ความรับผิดชอบ/ท าหน้าท่ี
ตรงไปตรงมา/สุภาพและเคารพ/ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 ต้อนรับอย่างอบอุ่น/ท าให้ลูกค้ารู้สึกมีความส าคัญ/สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีมากกว่าการหา
ผลประโยชน์/ปฏิบัติเหมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่ลูกค้า 

11 ท างานในส่ิงท่ีรักและชอบ/เข้าใจกระบวนการพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์/
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของเรา
ได้อย่างรวดเร็ว 

12 น าทางไปยังสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวไม่คุ้นเคยได้อย่างปลอดภัย 
13 ความรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ทักษะการน าเสนอ/เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ 
 
 
14 

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการลูกค้า / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การบริการ /
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า/ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพการพูดและการเขียน/
ความสามารถในการเอาใจใส่กับประสบการณ์ของลูกค้า/ความสามารถการคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้า/ปรับสมดุลความต้องการของลูกค้าหลาย ๆ คนในเวลาท่ีก าหนด/
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 สมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การตัดสินใจสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการให้บริการ/การลดการใช้ทรัพยากรใน
ขณะท่ีให้บริการ/ใช้ความภาคภูมิใจส่วนตัวในการตอบสนองความต้องการของผู้อื่น 

15 การท างานเป็นทีมและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 
16 การวิเคราะห์/การรับรู้ความเข้าใจ ความส าคัญของการท างาน/จัดการตัวเองได้ดีใน

สถานการณ์ท่ีท้าทาย/การรักษาความปลอดภัยผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
17 การจัดการความปลอดภัย/การเจรจาต่อรองและการเป็นเจ้าภาพ/ประสบการณ์และทักษะ

ทางปฏิบัติ/พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก/ความสามารถทางภาษา 
18 ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล/มีความยืดหยุ่น/สร้างความคลายกังวลของลูกค้า/ความ

เป็นผู้น าในการวางแผน/ทักษะการส่ือสารด้วยค าพูด/ทักษะการฟัง/ทักษะในการคิด/
ทักษะการคิดสร้างสรรค์/ทักษะการส่ือสาร (ลายลักษณ์อักษรและค าพูด) /การแก้ปัญหา/
ทักษะการฟัง 

19 จัดการความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า/ ความเป็นมืออาชีพ/รักษามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ / สุจริตและเปิดใจกว้าง/การส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า/
ทักษะการฟัง/ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์/การตัดสินใจไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ/กระตือรือร้น/มุ่งมั่นท าหน้าท่ีเป็นทูตหรือตัวแทน/ความรู้ด้านเทคนิคและ
การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ 

20 มีส่วนร่วมในงานประเภทนั้น/ ความรู้พื้นฐานศัพท์ /ความรู้เรื่องท่ีพัก / การจัดการ/ 
มาตรฐานการบริการ /ความรู้การต้อนรับ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ/ทักษะในการดูแล/การ
สมดุลความต้องการ/การสร้างทัศนคติ /ตอบสนองความต้องการของผู้อื่น/ความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น/แก้ปัญหาในทางบวก /หลีกเล่ียงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

21 ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ท าให้การท่องเท่ียวมีความหมายมากขึ้น  
22 ทัศนคติท่ีดีสามารถวัดกับมาตรฐานท่ีมีการยอมรับ 
23 ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รักในอาชีพ งานบริการ และจรรยาบรรณ จริยธรรม และ

คุณธรรมท่ีดี 
24 ความเอาใจใส่ดูแล /มีความเมตตาและปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
25 ลดการเห็นแก่ตัว การทุจริต จะสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ผู้แต่ง : สมรรถนะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

1.Sulaiman Al 
Jahwari et al., (2016) 

2.C.-J. Wang, 
Tsai, & Tsai, 
(2014)  

3 .Cheng & 
Jiang, (2015) 

4 Chang, (2014) 
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Hsu, (2010) 
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(2013) 
 

7.Morris, 
Webb, Fu, & 
Singhal, 
(2013) 
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(2013) 
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10. Ariffin & 
Maghzi, (2012) 
 

11.K. -C.  Wang et al. , 
(2010) 

12. J. Min, 
(2014b) 

13. Suh et al. , 
(2012) 

14. Tesone, (2012) 15 .Jeou-Shyan 
et al., (2011) 

16.Seol, Sarkis, & 
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17.Hung, Lee, 
& Huang, 
(2016)  

18. Millar, 
Mao, & 
Moreo, (2010) 

19. Nolan, 
Conway, Farrell, & 
Monks, (2010) 

20. Ricci, P. 
(2010) 

21. Mancini, (2001) 
 

22. Lucia & 
Lepsinger, 
(1999) 

23 . ธ น ะ วิ ท ย์  
เพียรดี, (2559)   
 

24. กุลวรา สุวรรณ
พิมล, (2556) 

25. ปนัดดา วัฒโน, 
(2554) 

 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
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2.3 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

2.3.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การเปิดตัวของ Creative Industries Mapping Document เพื่อสร้างความตระหนักถึง
อุตสาหกรรมการมีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Department of Culture, 
1998) กล่าวได้ว่ามีกลุ่มของผู้สร้างสรรค์และเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
แพร่หลายกลายเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใช้เรียกในมิติใหม่เพิ่มขึ้นเช่น creative class and “creative 
cities” (Florida, 2002) Creative industries (O’connor, 2010) ความพยายามในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในเมืองจนผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมท้ังเมืองสร้างสรรค์ ท่ีกล่าวมาท้ังหมด
ถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการใช้ระดับของความคิดในการสร้างสรรค์จนได้รับความส าเร็จท่ีแตกต่างกัน
ไป การท่องเท่ียวหรือกลุ่มสร้างสรรค์ดูเหมือนว่าจะพบหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟู
และส่ือถึงภาพลักษณ์ใหม่ๆท่ีประสบความส าเร็จ (G Richards & Wilson, 2006) และถูกน ามา
อธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องแนวคิดเมืองท่องเท่ียวใน 3 มิติ คือสถานท่ีสร้างสรรค์ 
(creative places) การจัดงานแสดงต่างๆท่ีสร้างสรรค์ (creative events) และการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ (creative tourism) แม้ว่าท้ัง 3 มิติท่ีกล่าวมาจะดูเหมือนแยกออกจากกันแต่หากพิจารณา
แล้วถือว่าเป็นการน าแนวคิดของท้ังสามมิติท่ีกล่าวมาน ามาบูรณาการร่วมกันกล่าวคือ งานแสดงท่ี
สร้างสรรค์ท่ีถูกจัดขึ้นได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางเครือข่ายเช่ือมโยงในหลายพื้นท่ีและในส่วนพื้นท่ีทาง
วัฒนธรรมเองนั้นก็ยังคงมีวัฒนธรรมฝังตัวในท้องถิ่นนั้นๆท่ีสามารถจะน ามาพัฒนาขึ้นจนน ามาสู่
รูปแบบการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ (G. Richards, 2014) 
 ท้ังนี้นักวิชาการหลายท่านได้มีการกล่าวถึงนิยามและความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ พอสรุปได้ดังแสดงในตารางท่ี 2.7 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7 ความหมายสมรรถนะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
G. W. Richards & Raymond, 
(2000) 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวได้
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ 

(Suttipisan (2013) แนวคิดท่ีแสดงถึงกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญ
รวม ท้ังผ ลิตภัณฑ์ทางการ ท่อง เ ท่ียว  การ เรี ยนรู้ สร้ า ง
ประสบการณ์ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรม น าทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่นที่มาสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่า สร้างผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
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ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นช่วยให้นักท่องเท่ียวได้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน การมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน รวมท้ังการได้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับคนในชุมชนอันมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม 

Buaban (2016) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือพัฒนาการท่ีเกิดจากท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเสมือนสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวและปัญหาจาการท่ีตลาดทางการท่องเท่ียวที่ก าลังอื่ม
ตัวขึ้น 

นฬิกอติภัค แสงสนิท (2556) เป็นการท่องเท่ียวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานท่ี โดยนักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เพื่อ
สร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้
ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของ 

ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเท่ียวท่ีหลายประเทศท่ัวโลก
ให้การยอมรับและก าหนดให้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของตน เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์
ผนวกกับพลังความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมิติความแปลก
ใหม่ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว และการเปล่ียนแปลงด้าน
โครงสร้างและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในเชิงสังคมวิทยา 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 
(2556) 
 

เป็นการท่องเท่ียวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือเทศกาล นับว่า
เป็นประโยชน์กับคนทุกกลุ่มตลอดท้ังปี ไม่ว่าจะเป็นท่ีพักหรือ
ร้านขายของท่ีระลึกและเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ยึดติดกับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นสถานท่ี เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
หรือพระราชวังหากแต่เป็นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะกับบริบทท่ี
แตกต่างกันไป เช่นการท่องเท่ียวชีวิตชนบทและการท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
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 สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นท่ี เพื่อเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาศักยภา ในการสร้างสรรค์ต่อตัวเองได้ โดยเข้าไป
ในพื้นท่ีเพื่อสัมผัสถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการ
ให้บริการหรือมารับบริการ แต่เป็นเหมือนนักท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ีนั้นๆ มาเล่าสู่กันฟัง 
สอนให้มีประสบการณ์ตรงมีกิจกรรมร่วมกัน ส่ิงส าคัญชุมชนต้องมีความภูมิใจในส่ิงท่ีน าเสนอกิจกรรม
นั้นๆ กับนักท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวเองควรต้องเปิดใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้ รับประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าของวัฒนธรรมและนักท่องเท่ียวสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานต่อไปและยัง
ช่วยส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้วยการมุ่งเน้นไปท่ีวัฒนธรรมและมรดกอันมี
ค่าเน้นการร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียว (Chugh, 2018) ดังนั้นแนวคิดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นแนวคิดท่ีเปิดกว้างเอื้อต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวยุค
ใหม่ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 21 
 

2.3.2 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ฟื้นฟู เมืองและศิลปะนับต้ังแต่การ
ท่องเท่ียวมีการเข้ามาอย่างแพร่หลาย การสร้างสรรค์จึงเปรียบเสมือนส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจและน่าสนใจ
และในทางกลับกันผู้ท่ีสร้างสรรค์ผลงานเองจะเป็นผู้ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในแวดวงของการ
สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้กลายเป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเท่ียวและความคิด
สร้างสรรค์ (Greg Richards & Wilson, 2007) และแนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อาจกล่าวได้ว่ามีส่ิงท่ีน่าค้นหามากกว่า ค าว่า”การท่องเท่ียว” ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมท่ีมี
หลากหลายท้ังในด้านแรงจูงใจและการเคล่ือนย้ายระหว่างวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมด้วย ค าว่า 
"creative" อาจเกี่ยวข้องกับแนวความคิดแองโกลแซ็กซอน "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ซึ่งกล่าวขึ้นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1990 ในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การออกแบบดนตรี ภาพยนตร์ และ
การท่องเท่ียว ต่อมาเครือข่าย Creative Cities Network และ UNESCO กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์คือ "การเดินทางมุ่งสู่ประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมโดยการเรียนรู้ร่วมกันในศิลปะมรดก
หรือลักษณะพิเศษของสถานท่ีและเช่ือมต่อกับผู้อยู่ในสถานท่ีแห่งนั้นและร่วมสร้างวัฒนธรรมท่ีมี
ชีวิตชีวาข้ึนมา (Fernandez, 2010) 
 มากกว่านี้ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีวิวัฒนาการน าไปสู่การผลิตและการ
บริโภคท่ีเพิ่มขึ้นโดยท่ี (G Richards & Wilson, 2006) เน้นทักษะท่ีส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์และ
การได้มาซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างของการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยมีเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกับนักท่องเท่ียวและชุมชน
ท้องถิ่น เช่นโครงการ Creative Tourism Barcelona และ Creative Paris ได้รับการก่อต้ังขึ้นโดย



62 
 

 

น าเสนอประสบการณ์ท่ีหลากหลายส าหรับผู้เข้าชม รวมถึงศิลปะการแสดง การท าอาหาร แฟช่ันและ
การออกแบบการเขียนลวดลาย ปรัชญา และการท าสวน นอกจากนี้ ในประเทศออสเตรีย Creative 
Tourism Austria ยังได้น าเสนอประสบการณ์การสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายท่ัวท้ังประเทศซึ่งสามารถ
เช่ือมโยงกับ "สถานท่ีท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรค์" ท่ัวประเทศและเครือข่ายการท่องเท่ียวของออสเตรียยัง
เช่ือมการพัฒนาความสัมพันธ์สร้างพันธมิตรทางการค้ารวมถึงโรงแรมและสปา ต่างๆ (G Richards & 
Marques, 2012) 
 และส าหรับในประเทศไทยนั้นองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งถือว่ามีความส าคัญและเป็นหน่วยงานแรกท่ีริเริ่มคิด การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ขึ้นในประเทศไทย โดยท่ีได้มอบหมายและสนับสนุนให้
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท า “โครงการต้นแบบ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” และสามารถค้นหากิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ในพื้นท่ีพิเศษของ อพท. รวมท้ังยังได้จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ ขึ้นมา
เพื่อท่ีจะให้นักท่องเท่ียวได้สามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจ เข้าถึง“จิตวิญญาณ ของพื้นท่ี” (Spirit of 
Place) ของสถานท่ีนั้นๆ โดยการผ่านประสบการณ์ตลอดจนได้สัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและของ
ชุมชนอย่างลึกซึ้งและในขณะเดียวกันสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปพร้อมๆกัน (สุดแดน วิ
สุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) มากกว่านี้ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเท่ียวแห่งชาติมีมติ
ให้ ปี พ.ศ. 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism 
Year 2018” วัตถุประสงค์ คือเน้นการท่องเท่ียวให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
จิตวิทยาและการต่างประเทศ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
ระดับช้ันน าของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชนและ
เน้นส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้วาง
แผนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างรายได้
และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสามารถเช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เติบโตและมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนต่อไป (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) 
 

2.3.3 ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ปัจจุบันนักท่องเท่ียวเปิดมุมมองในการค้นหาการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่มากขึ้นและหนึ่งใน
รูปแบบใหม่นี้คือกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีรวมท้ังวัฒนธรรมท่ีจะสามารถช่วยเพิ่มพูนยกระดับคุณภาพ
เมืองและชุมชนนั้นให้ดีขึ้นได้ รวมท้ังยังช่วยธ ารงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งพื้น ท่ี  
(Kostopoulou, 2013) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์การเติมเต็มสัมผัสวิถี
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ชีวิตในท้องถิ่นและรับประสบการณ์จริงในพื้นท่ีนั้นๆมากว่าการรับบริการเพียงอย่างเดียวและความ
สร้างสรรค์ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้
ความต้องการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีการเติบโตและได้รับความนิยมอย่างมาก (S. K. Tan, 
Luh, & Kung, 2014) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเหมือนแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ความคิด
ให้กลายเป็นประสบการณ์ขึ้นมาและไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียวเท่านั้นท่ีต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ในแต่ละพื้นท่ี ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็พยายามดึงความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ของตนมา
น าเสนอสรรสร้างกิจกรรมขึ้นมาโดยน าความรู้ ทักษะภูมิปัญญา ทางสังคม ลักษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ในพื้นท่ีขึ้นมาน าเสนอเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและสร้างบรรยากาศของสถานท่ีให้
มีความเหมาะสมกับ “กิจกรรมสร้างสรรค์” ท่ีจัดท าขึ้น ดังนั้นการได้มีการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียว
และยังช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของพื้นท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
และช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมมากขึ้น ในการแลกเปล่ียนต้นทุนทางความคิด 
มุ่งเน้นท่ีกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันร่วมกัน (G Richards & Marques, 2012)
มากกว่านั้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ยังท าหน้าท่ีในการให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์สร้างสรรค์ 
(Creative exprerince) ท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์และประสบการณ์ อธิบายได้ว่า
การสร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในมิติของการวัดคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Artistic creativity) จะมุ่งเน้นไปท่ี
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวันและในมิติของอัตถิภาวนิยม คือประสบการณ์ของปัจเจกแต่ละ
คนท่ีท าให้เกิดอารมณ์ความสุขหรือรับรู้อารมณ์เชิงบวกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ความส าคัญชองการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีศักยภาพท่ีมากขึ้นจากการท่ีผู้เข้าร่วมสามารถสร้างมิติข้อมูลท่ีได้รับท้ัง
ประสบการณ์และอัตถิภาวนิยมในเวลาเดียวกัน (S. K. Tan et al., 2013) 
 ท้ังนี้การจัดการรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถแบ่งการด าเนินงานได้เป็น 2 
ระดับ ได้ดังนี้   
  1. ระดับของการสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์  
  2. ระดับของการบริการและการจัดส่งระดับของการสร้างประสบการณ์และ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) กิจกรรมสร้างสรรค์ 2) ภูมิหลังสู่ความสร้างสรรค์  
   1.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ คือกิจกรรมท่ีได้มีการก าหนดขึ้นเพื่อต้องการให้
นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้รับความรู้ ทักษะ และไ ด้รับประสบการณ์จากการท่องเท่ียวกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีจัดขึ้น ได้แก่กิจกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) และกิจกรรมท่ีเกิดจากการทดลอง
หรือปฏิบัติ (Testing) การอบรมในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนในห้องเรียน หรือการลงมือท า
หรือปฏิบัติในสถานท่ีจริง  
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   2.1 ภูมิหลังสู่ความสร้างสรรค์ ได้แก่ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพในแหล่งท่องเท่ียวเองน าขึ้นมาพัฒนารูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
น าไปสู่การสร้างประสบการณ์และในส่วนผลิตภัณฑ์ ได้ 2 ลักษณะ คือการดู (Seeing) และการซื้อ 
(Buying) เช่น นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเย่ียมชมในแหล่งท่องเท่ียว และมีการซื้อของสินค้าท่ีระลึก
จากหน้าร้านของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น จัดว่าเป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่ท่ัวไปของการท่องเท่ียว 
 นอกจากนี้ระดับของการจัดส่งสินค้าและบริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบดังนี้ 
  1. การสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการในการท่ีจะก าหนดรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิง 
สร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามลักษณะของทรัพยากรท่ีปรากฏอยู่ในท้องถิ่น 
  2. ความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนรวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสีย ต่างๆ ในการท่ีจะน าเสนอสินค้าและบริการไปสู่นักท่องเท่ียว 
  3. พันธมิตรหรือเครือข่ายในการท่ีจะช่วยเรื่องของการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  4. รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆในอันท่ีจะ
น าเสนอต่อนักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจ 
 ท้ังนี้จากท่ีกล่าวมาในเรื่องการจัดการรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และเรื่องของ
การด าเนินการจัดการ สามารถน ามาจัดท าในรูปแบบของกระบวนการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
อธิบายได้ดังแสดงในภาพท่ี 2.9 ดังนี้  
  

 
 

ภาพท่ี 2.9 โมเดลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Models for Creative Tourism) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Richards, 2010 



65 
 

 

2.3.4 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 จะเห็นได้ว่าเพื่อจะน าพาให้การท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์มีการเติบโตไปอย่างยั่งยืนต้องได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องประการส าคัญคือ การมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรื่องของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น อีกท้ังแนวคิดเรื่องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีนักวิชาการและ
ผู้ค้นคว้าหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้โดยผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดของเรื่องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ได้รับการกล่าวถึงโดย Pearce and Butler ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีศักยภาพแต่ขณะนั้นยังไม่มีการก าหนดนิยามและความหมายท่ีชัดเจน จนกระท่ังได้เริ่มมีการ
น าความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวท้ังในเขตตัวเมืองและเขตชนบท ระหว่างปี
พ.ศ. 2533-2542 ด้วยการจัดโครงการ “การท่องเท่ียวเชิงหัตถกรรม” (Crafts tourism) ขึ้นใน
ประเทศฟินแลนด์ ประเทศกรีซ และประเทศโปรตุเกส ในปีพ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2542 จนกลายเป็น
แนวคิดท่ีมีการพัฒนามาในหลายประเทศอย่างต่อเนื่องมา รวมท้ังประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรีย 
สเปน แคนนาดา สหรัฐอเมริกา  และใต้หวัน แม้ว่าในแต่ละประเทศจะให้ค านิยาม “การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์” ท่ีแตกต่างกันออกไปแต่แนวคิดและกระบวนการยังคงคล้ายกัน กล่าวคือเป็นกิจกรรมของ
การมีส่วนร่วมท่ีเป็นประสบการณ์แบบด้ังเดิมและมีศักยภาพในการพัฒนาการสร้างสรรค์ รวมท้ัง
พัฒนาทักษะความสามารถ (G Richards, 2011) ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์สามารถน ามาประยุกต์ใช้
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเท่ียว ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมิใช่เพียงกลยุทธ์ท่ีช่วยให้ภูมิภาคและเมืองเติบโตแต่ยังเป็น
กลยุทธ์ส าหรับการส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล (S.-K. Tan, Tan, Luh, & 
Kung, 2016) ในการได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผ่าน
กิจกรรม ด้านงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ การท าอาหาร การท าเครื่องหอม การปั้นเซรามิค การ
วาดรูปหรือการเพ้นท์ รวมท้ังศิลปะการเต้นร า สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้จริงใน
ชีวิต (G Richards & Wilson, 2006) และการได้รับประสบการณ์ มากกว่านี้ยังมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องในเรื่องของค าว่า “Creative Tourism” หรือ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งถูกนิยาม
ขึ้นโดย คริสปิน เรย์มอนต์ (Crispin Raymond) และ เกร็กริชาร์ติ (Greg Richard) จากการเดินทาง
ไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ส าหรับเธอได้มีโอกาส
เข้าเรียนนวดแผนไทยท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และต่อไปท่ีประเทศอินโดนีเซียในการเรียนรู้การท าอาหาร
มังสวิรัติและไปอบรมช่วงส้ันๆในการเป็นผู้ดูแลฝูงแกะและปศุสัตว์ในประเทศออสเตรเลียในช่วงปี 
พ.ศ. 2542-2543 เพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมและได้รับประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้ภายหลังจากท่ี
กลับมาและเรียกประสบการณ์ท่ีได้รับกลับมาครั้งนี้ว่า “Creative Tourism - การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์” (Salman & Uygur, 2010) ซึ่งมีความหมายว่า“การท่องเท่ียวที่มอบโอกาสให้ผู้เดินทาง
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ได้สามารถพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากความคิดสร้างสรรค์ ใน
พื้นท่ีมีลักษณะเฉพาะตนท่ีได้ไปท่องเท่ียว”  
 “ Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative 
potential through active participation in courses and learning experiences which are 
characteristic of the holiday destination where they are undertaken.” (G. W. Richards, 
2000: 18) 
 นอกจากนี้ (นาฬิกอตภัค แสงสนิท, 2556) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียว
สร้างสรรค์หรือ Creative Tourism คือเป็นการท่องเท่ียวท่ีพัฒนาโดยมุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการ
สร้างมูลค่า (Value Creation) ด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการท่องเท่ียวที่ส าคัญ
ในประเทศไทย ภายใต้พื้นฐานแห่งความเป็นไทย (Thainess) โดยให้เห็นถึงการด าเนินวิถีชีวิต การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการน าต้นทุนเดิมมาใช้ได้อย่างยั่งยืน น ามาซึ่ง
ผลดีจากการได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงเหล่านี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบ หรือ
ต้นแบบของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายในการน าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโดยการสรร
หาเรื่องของรูปแบบสร้างสรรค์ขององค์ความรู้และร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ โดยน า
การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ให้ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการบริการจัดการด้วยการใช้โอกาสและสิทธิความ
เป็นเจ้าของพื้นท่ีของตนเพื่อก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวด้วยตนเอง โดยก าหนดและจ ากัดจ านวน
นักท่องเท่ียวได้เอง และท่ีส าคัญชุมชนเป็นผู้ก าหนดสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวด้วยตนเอง น ามา
ซึ่งผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมมากขึ้นพร้อมกับส่งผลในการช่วยสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเท่ียวและ
ชุมชนได้ร่วมกันจัดการการท่องเท่ียวแบบรับผิดชอบต่อชุมชน (Socially Responsible Tourism) ซึ่ง
สอดคล้องกับ (วิยะดา เสรีวิชยสวัสด์ิ., 2544) ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการจัดการ
การท่องเท่ียวท่ีต้องการให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและรูปแบบประเพณีของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้รับประสบการณ์จริงและ
มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มท่ี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดการ
เรียนรู้เข้าใจรวมท้ังมีความรักและความผูกพันกับแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆตลอดจนเจ้าของชุมชนท่ีอยู่ใน
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นๆ  
 นอกจากนี้เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Network) ซึ่งเป็น
องค์กรระหว่างประเทศท่ีต้ังขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จากท่ัวโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เช่นกัน (Creative Tourism Network) และ Creative Cities Network (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์) 
และในปัจจุบันมีสมาชิก 116 เมือง จาก 54 ประเทศ ครอบคลุมใน 7 สาขาสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) การ
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ท าอาหาร (Gastronomy) วรรณคดี (Literature) และ ดนตรีส่ือศิลปะ (Music and Media Arts) 
ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวโลก 
  

2.3.5 หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีจะควรตระหนักถึงเรื่องการจัดการการ
ท่องเท่ียว โดยมีหลักเกณฑ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย (Creative cities network, 
2006) ดังนี้คือ 
 1. เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่ได้เลียนแบบใครและเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงและมีความเป็น
ของแท้ด้ังเดิม (Authenticity) ร่วมด้วย 
 2. มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ท่ีแสดงออกเป็น
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3. มีองค์ความรู้ (Knowledge) แฝงไว้ด้วยศิลปะ (Arts) และกล่ินอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐ์กรรม (Inventiveness)  
 5. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน (Intellectual assets)  
 ด้วยหลักเกณฑ์ข้างต้น การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นเรื่องของการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น โดยท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของชุมชนและยังเป็นการสร้างคุณค่าด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวโดย
ท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อกันใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและการมีโอกาสออกแบบรูปแบบการท่องเท่ียว อัน
น าไปสู่การสร้างรายได้ต่อชุมชนท่ีจะเป็นเป้าหมายไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2.3.6 ลักษณะเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ลักษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีความคล้ายคลึงกันมากโดยท่ีการท่องเท่ียวท้ัง 2 รูปแบบนั้นมีการน า
วัฒนธรรมมาเป็นพื้นฐานในการจัดการการท่องเท่ียวและน าส่ิงท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาจัดการในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม ความแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ คือในอดีตท่ีผ่านมานักท่องเท่ียวมีการเดินทางท่ีต้องเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับมัคคุเทศก์ใน
การให้ค าแนะน าอธิบายถึงท่ีมาเรื่องราวของวัฒนธรรมนั้นๆแต่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
นักท่องเท่ียวเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้กิจกรรมและค้นหาประสบการณ์ความผูกพันในการ
พัฒนาตัวตนของนักท่องเท่ียวเองและการได้มีปฏิ สัมพันธ์กับผู้คนท่ีสร้างวัฒนธรรมและให้
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ประสบการณ์ท่ีแท้จริงและเรียนรู้ปรับตัวได้ในการท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงแค่การมองวัฒนธรรมอย่างเดียว
อีกต่อไป (G Richards & Wilson, 2006)  
 มากว่านี้คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 6 ประการ (ภัยมณี แก้วสง่า 
และนิศาชล จ านงศรี, 2012) สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 1. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีช่วยเพิ่มทักษะให้นักท่องเท่ียวเกิดได้จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เช่น กิจกรรมการท าอาหารพื้นถิ่น ชุมชนบ้านหาดผาขน จังหวัดเลย โดยการท่ีนักท่องเท่ียว
ไปเก็บ ผักสดๆ ในสวน 
 2. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่มีสินค้าหลัก คือทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมท่ีเกิด
จากการเข้าร่วมกิจกรรมและจากประสบการณ์จนกลายเป็นสินค้า เช่น การงมหอยปากเป็ด เย็บงอบท่ี
บ้านน้ าเช่ียว จังหวัดตราด 
 3. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนทรัพยากรทางการท่องเท่ียวที่จับต้องได้ เช่น การขาย
งานแกะสลักไม้บ้านถวายสู่การขายสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ คือประสบการณ์ ได้แก่ การขายงานการสอน
แกะสลักไม้จากของจริง 
 4. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่เปล่ียนสินค้าจากวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าท่ีเป็นวัฒนธรรม
ประจ าวัน เพื่อท่ีนักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะได้เรียนรู้สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นเข้าใจในวัฒนธรรมได้
ง่ายข้ึน ส่วนวัฒนธรรมระดับสูงได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาคาร อนุสาวรีย์ต่างๆ 
 5. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่ให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นและ
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตอย่างแท้จริง เช่นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีชีวิตประมง  ท่ีบ้านบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี โดยการถักอวน การท าจ่ันดักปู การเล้ียงหอยหวาน การตกหมึก เป็นต้น 
 6. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใช้ความโดดเด่นท่ีแตกต่างกันทางด้านทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อ
ช่วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเท่ียว ด้วยเหตุว่านักท่องเท่ียวต้องการประสบการณ์ท่ีแปลก
ใหม่ท่ีมีความต่างกัน เช่น จังหวัดสุโขทัย มีความโดดเด่นในเรื่องของชามสังคโลกจึงน าจุดเด่นนี้มา
พัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การท าชามสังคโลก การปั้นขึ้นรูปตุ๊กตา การ
เรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบและความเช่ือของคนในชุมชน เกี่ยวกับตุ๊กตาเสียกบาล กิจกรรมดังกล่าว ถือ
ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น 
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 จากคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท้ัง 6 ประการ ท่ีสร้างความแตกต่าง

ทางการท่องเท่ียวจากรูปแบบการท่องเท่ียวประเภทอื่นๆ สามารถน ามาสรุปดังแสดงในภาพท่ี 2.10 

ดังนี ้

 

ภาพท่ี 2.10 คุณลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ท่ีมา: ภัยมณี แก้วสง่า และ นิศาชล จ านงศรี, 2012 
 นอกจากลักษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในส่วนขององค์ประกอบเฉพาะของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมานั้น การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ท้ังในเชิงพื้นท่ี และ2) เชิงกระบวนการ (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) 
อธิบายได้ดังนี้ คือ  
 1. คุณสมบัติในเชิงพื้นท่ี อธิบายได้ว่าความหลากหลายและความโดดเด่นทางวัฒนธรรมหรือ
ธรรมชาติ ชุมชนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมมีความตระหนักรู้ในคุณค่า 
 2. คุณสมบัติในเชิงกระบวนการ อธิบายไว้ว่าสามารถท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างมีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นท่ีเห็นคุณค่าของชุมชนท่ีไม่ถูก
ท าลายหรือสูญหายและยังเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น
สามารถน าไปสู่ความสมดุลทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมโดยไม่ท าลายคุณค่าของ
ชุมชน 

ลกัษณะเฉพาะ
ของการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์

เน้นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของ
ท้องถิ่น

เพิม่ทกัษะ
ให้กบั

นกัท่องเท่ียว

นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว

สินค้าหลักคือ 
ทักษะและ

ประสบการณ์

เน้น
ทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ี
จบัต้องไมไ่ด้

เน้น
วฒันธรรม
ประจ าวนั
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 จากคุณลักษณะต่าง ๆ โดยรวมของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ท่ี
กล่าวมาแล้วนั้น สามารถน ามาจัดประมวลเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ ได้ดังนี้  
 1. นักท่องเท่ียวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน (Each Engaging The Other) 
กล่าวคือนักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพื้นท่ีในท้องถิ่น เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
สนใจในภาพลักษณ์ (Image) อัตลักษณ์ (Identity) วิถีชีวิต (Lifestyles) บรรยากาศ (Atmosphere) 
เรื่องเล่า (Narratives) การสร้างสรรค์ (Creativity) และส่ือ (Media) ท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้าน โดยเจ้าบ้านได้ถ่ายทอดองค์ ความรู้ต่างๆ ด้วยความซื่อตรง 
สนุกสนานและความจริงใจให้แก่นักท่องเท่ียวแม้ว่าจะเป็น ช่วงระยะเวลาการเดินทางมาท่องเท่ียวท า
กิจกรรมเพียงระยะส้ันๆก็ตามแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความผูกพันเกิดความคุ้นเคยท าให้
นักท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของกิจกรรมและเห็นความลึกซึ้งของวัฒนธรรมในรุ่นนั้นด้วย   
 2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross - cultural engagement/ Cultural 
experience) กล่าวคือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ช่วยเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมท าให้ทราบและ
เข้าใจในคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนท่ีสืบทอดกันมาท่ีช่วยหล่อ
หลอมอัตลักษณ์เฉพาะให้กลายเป็นชุมชนท้องถิ่นโดยนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสรับรู้สัมผัสจากการเข้ามา
เยี่ยมเยือนชุมชน 
 3. ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว (Spirit of Place / Deep 
Meaning (Understanding of The Specific Cultural of The Place) กล่าวคือนักท่องเท่ียวเข้าไป
ใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเรียนรู้และท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินในพื้นท่ี ช่วยสร้าง
ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้าน เรียนรู้เรื่องราวในอดตีของพื้นท่ี เพื่อสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน นอกจากนี้การให้ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม ความเช่ือวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีท่องเท่ียวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นท่ีหรือ
เจ้าของวัฒนธรรมโดยชุมชนต้องมีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมความยั่งยืนของ
ชุมชนและทรัพยากรทางธรรมชาติ   
 4. มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands-on Experience) กล่าวคือนักท่องเท่ียว
ปรารถนาท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมวัฒนธรรมและคุณค่าในอัตลักษณ์ของพื้นท่ี ดังนั้นนักท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จึงพร้อมท่ีจะเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติอย่างยินดีเพื่อบรรลุให้เป้าหมายในการพัฒนา
ความสามารถใหม่ๆ ของตนเองผ่านประสบการณ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 5. การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน / ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ (Exchange Information 
/ Transformation and Transformative Experience) กล่าวคือชุมชนท้องถิ่นมอบหรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีเป็นเนื้อแท้ของพื้นท่ีนั้นๆ นักท่องเท่ียวท่ีสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานท่ีจริงท าให้
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ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับความมีเสน่ห์ จิตวิญญาณ และบรรยากาศของชุมชนน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตัวของตน นักท่องเท่ียวจึงถือได้ว่าเป็นคุณค่าแห่งการได้ร่วม
แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารจนเกิดเป็นการส่งผ่านประสบการณ์อันล้ าค่าเชิงรูปธรรม
และแฝงไปด้วยคุณค่าเชิงนามธรรมด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักท่องเท่ียว ใน
ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวเองนั้นจะสามารถพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นด้วยในเชิงรูปแบบท่ีมี
การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันในองค์ความรู้ท่ีอาจจะใกล้เคียงกันมีท่ีมาจากต่างถิ่นฐานบ้านเกิด 
 6. การเป็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม (More Participate Than Observe) 
กล่าวคือ เน้นให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงมือท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับชุมชนอย่าง
แท้จริง ชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ีมีมายาวนานส่งต่อถึงนักท่องเท่ียวผู้มาเยือน
ท้องถิ่นของตนเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตจริงในชุมชนจนเกิดความรักและหวงแหนในคุณค่าแห่ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 7. นักท่องเท่ียวมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ด้วย ตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Co-Creating Tourism Experience) กล่าวคือการได้ร่วมกิจกรรมในพื้นท่ีโดยเจ้า
บ้านเป็นผู้สอนทักษะเฉพาะของผลติภัณฑ์ให้ นักท่องเท่ียวผู้มีความสนใจจะเรียนรู้ด้านศิลปะ มรดก
ทางวัฒนธรรม การท าอาหารท้องถิ่น เป็นการได้เปิดศักยภาพเพื่อพัฒนามุมมองใหม่ๆ ต่อนักท่องเท่ียว
ได้ร่วมในการไตร่ตรองและตัดสินใจในขั้นตอนกระบวนการท าผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้คุณค่าท่ีได้รับนั้นเป็น 
ความภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองสามารถน าผลงานท่ีท ากลับไปท่ีบ้านเพื่อเป็นของท่ี
ระลึกถึงการได้มาเยือนในชุมชนนั้น  
 8. การเข้าถึงความจริงแท้ของกระบวนการในการผลิต รวมท้ังผลิตภัณฑ์และการได้รั บ
ประสบการณ์จริง  (Authentic Both Process and Product/Genuine Experience) กล่าวคือ
นักท่องเท่ียวโอกาสสัมผัสความเป็นด้ังเดิมของชุมชนท้องถิ่น เพราะนักท่องเท่ียวได้ให้โอกาสตัวเองใน
การเปิดมุมมองใหม่ในผลิตภัณฑ์ (Product) ของพื้นท่ีนั้นและเข้าร่วมท ากิจกรรมซึ่งมีกระบวนการ
(Process) ท่ีถูกปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น ท้ังนี้ศิลปินหรือผู้รู้ใน
พื้นท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ท่ี เกี่ยวกับการสร้างศิลปะให้กับนักท่องเท่ียวผู้ใฝ่รู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
และการมีประสบการณ์ร่วมกับศิลปินในพื้นท่ีนั้นโดยตรงโดยผู้เป็นศิลปินได้ท าหน้าท่ี ในการเป็นผู้ 
ถ่ายทอด ผู้สอน และผู้แนะน าในทักษะความเช่ียวชาญนั้นๆให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีตระหนักในการร่วม
สร้างผลงานศิลปะท้องถิ่นด้วยฝีมือของนักท่องเท่ียวเองจนท าให้นักท่องเท่ียวเล็งเห็นในคุณค่าชีวิตท่ี
แตกต่างและการต่อยอดประสบการณ์ชีวิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
 9.  จดจ า  ประทับใจ และเข้าใจ (Memorable /  I Hear and I Forget, I See And I 
Remember, I do And I Understand) กล่าวคือ เมื่อนักท่องเท่ียวได้เข้าไปอาศัยในพื้นท่ีดังกล่าว 
การมองเห็นภาพชัดเจน เพื่อช่ืนชมความงดงามทางวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ วิถีชีวิต เรื่องเล่า 
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ภาพลักษณ์ การสร้างสรรค์ และส่ือ ท าให้เกิดภาพท่ี ควรค่าแก่การจดจ า จนเกิดเป็นความประทับใจ
อย่างลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณในพื้นท่ีท่องเท่ียว พร้อมท้ังยังสร้างความเข้าใจอันดีของเจ้าบ้านและ
นักท่องเท่ียวเป็นส าคัญ    
 10. การท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง (Trailor-Made Approach) กล่าวคือการมีรูปแบบ
การท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  แห่งการเรียนรู้ซึ่งค านึงถึงความ
ยั่งยืนเป็นส าคัญท้ังนี้เจ้าบ้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเฉพาะคนซึ่งขึ้นอยู่กับ
นักท่องเท่ียวว่าต้องการท ากิจกรรมอะไรบ้าง ท้ังนี้อาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างเจ้าบ้านจะเลือกท า
เฉพาะกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะเข้ามาเรียนรู้โดยตรง โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีแท้จริงซึ่ง
เป็นไปคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้าน นักท่องเท่ียวได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจากศิลปินในท้องถิ่นท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของนักท่องเท่ียว 
อันจะน าไปสู่การจดจ าความประทับใจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นท่ีของการท่องเท่ียวอย่าง
แท้จริง 
 ท้ังนี้ ในเรื่องของรูปแบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ี
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในส่วนเรื่องของการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ถือว่ามีส่วนส าคัญ
ในการช่วยสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เติบโตแบบยั่งยืนเช่นกันโดยท่ี (ศลิษา ธีรานนท์ 
และ ประกาศิต โสภณจรัสกุล, 2559) อธิบายถึงองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 1. ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว (กิจกรรมทางการท่องเท่ียว) เกิดจากการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในท้ังท้องถิ่น หรือในชุมชนรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมน ามาสร้างสรรค์ 
 2. ค านึงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม , 
ด้านสังคมวัฒนธรรม และทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 
 3. ค านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ หาความแตกต่างหรือ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวนั้นๆ โดยผ่านทุกคนในชุมชนและประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียว
จะสามารถได้รับจากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวดังกล่าว 
 4  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มเติม
ความคิดสร้างสรรค์โดยน านวัตกรรมเข้ามาจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวนั้นๆ 
 5. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เกิดการบูรณาการของการใช้
ทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่นหรือชุมชนโดยค านึงถึงการรักษาให้คงอยู่  เหลืออยู่ และเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนของตนให้เกิดรายได้ สามารถด ารงอยู่ใช้เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาจากรูปแบบการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม 
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 จากท่ีกล่าวมาในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มากกว่านี้ยัง
สามารถน ามาอธิบายในลักษณะท่ีกระชับและชัดเจนมากขึ้นในการพัฒนารูปแบบได้  ดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 2.11 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.11 การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ท่ีมา: ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล 2559 
  
 กล่าวโดยสรุปว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมในทุก
ประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนและชุมชนผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
เน้นในเรื่องคุณค่าวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สร้างสรรค์ประสบการณ์ สร้างคุณค่าให้นักท่องเท่ียว
รู้สึกปรารถนามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีตนเองชอบเพื่อเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ยัง
เปรียบเสมือนตัวแทนทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีบอกเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์รวมท้ังส่งผลในเชิงบวกในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภาคการท่องเท่ียวและช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักต่อไป 
 

2.3.7 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 องค์การการท่องเท่ียวโลก (United Nation World Tourism Organization: UNWTO) ได้
จัดแบ่งรูปแบบของการท่องเท่ียวได้ เป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว (Goeldner & 
Ritchie, 2007) ดังต่อไปนี้คือ  
 1. การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ (Natural based Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทาง
ทะเล (Marine Ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Argo Tourism) การท่องเท่ียวเชิงดารา
ศาสตร์ (Astrological Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism)  
 2. การท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม (Culturally based Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเท่ียวชมมรดกทางวัฒนธรรม (Historical 
Tourism) การท่องเท่ียวชมวัฒนธรรมและงานประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
รวมทั้ง การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) 
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  3. การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเท่ียวตามความสนใจของนักท่องเท่ียวเช่น การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-
meditation Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure 
Travel) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home stay & Farm Stay) การท่องเท่ียวเชิง
กีฬา (Sports Tourism) การท่องเท่ียวพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล 
(Incentive Travel) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและการท่องเท่ียวแบบผสมผสาน 
 จากการจ าแนกรูปแบบของการท่องเท่ียวตามแนวคิดขององค์การการ ท่องเท่ียวโลกนั้น 
พบว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นไม่ปรากฏอยู่ในการท่องเท่ียวทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว
โดยท่ีจากการศึกษาการพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยเกร็ก 
ริชาร์ด (G. Richards, 2010) เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่ามีวิวัฒนาการมา
จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนไปของ
นักท่องเท่ียว จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นนักท่องเท่ียวเป็นเพียงผู้รับ (Passive) โดย
ผ่านการมองทางสายตาถึงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมท้ังวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือการเข้าไป
เย่ียมชมและการซื้อของท่ีระลึกเท่านั้นแต่ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้น นักท่องเท่ียว
มีโอกาสทางเลือกของการท่องเท่ียวในการท่ีจะมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว 
(Active) โดยผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นหรือก าหนดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตามความสนใจของ
แต่ละบุคคลให้ได้สัมผัสรับรู้ซึมซับความเป็นเอกลักษณ์ ( Identity) ของแต่ละท้องถิ่นท าให้การ
ท่องเท่ียวเต็มไปด้วยความน่าสนใจมีชีวิตชีวาและช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายจากรูปแบบการท่องเท่ียว
รูปแบบเดิมๆและในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวจะยังคงครอบคลุมด้วยวัฒนธรรมท้ังสามระดับ
เช่นเดียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กล่าวได้คือวัฒนธรรมระดับสูง (เช่น มรดกทางวัฒนธรรม 
เช่น โบราณวัตถุ ) วัฒนธรรมระดับกลางหรือวัฒนธรรมยอดนิยม (เช่น การแสดงพื้นบ้าน เช่น หมอล า
ซิ่ง ) และท้ายสุดคือวัฒนธรรมระดับล่างหรือวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน (เช่นงานฝีมือ เครื่องจักสาน) 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ โดยกล่าวได้ว่าระดับของทรัพยากรด้านวัฒนธรรมจะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเกิดข้ึนในลักษณะผกผันคือยิ่งวัฒนธรรมมีระดับสูงขึ้นมาก
การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการจัดการท่องเท่ียวจะน้อยลง (ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จ านง
ศรี, 2012) สามารถอธิบายได้ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2.12 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.12 การเปล่ียนแปลงจาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก G Richards, 2011 
  
 ท้ังนี้ (Salman & Uygur, 2010) อธิบายถึงกระบวนการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
(Process of Creative Tourism) ว่านักท่องเท่ียวมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม (Active participation) 
และได้เรียนรู้ประสบการณ์ (Learning experience) ในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชนและเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interaction) ท าให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้แลกเปล่ียนแนวคิดความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวยังได้รับความรู้
ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ช่วยเพิ่มทักษะความช านาญต่อนักท่องเท่ียวด้วยและรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อาจถูกมองเป็นภาพท่ีเช่ือมโยงกับนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แต่ยังไม่มี
งานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของนักท่องเท่ียวท่ีสร้างสรรค์แต่ทว่า
สามารถน ามาสร้างเป็นสมมติฐานท่ีเกี่ ยวกับนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามข้อตกลงได้ดังนี้ คือ 
นักท่องเท่ียวที่สร้างสรรค์ คือนักท่องเท่ียวยินดีท่ีจะก้าวข้ามวิธีด้ังเดิมของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
แต่ให้โอกาสตัวเองในวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนั้นรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีสร้าง
วัฒนธรรมนั้นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ท่ีแท้จริง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. มองหาประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีแท้จริงมีส่วนร่วมเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวหรือ
ผู้มาเยือนมีโอกาสฝึกฝนพัฒนาหรือใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของ
นักท่องเท่ียวเอง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์เพิ่มพูนเรียนรู้และรับประสบการณ์ ซึ่งเป็น
กิจกรรม วิถีชีวิตท่ีท ากันอยู่เป็นประจ าของผู้คนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ โดยท่ีนักท่องเท่ียวอาสาเข้าไป
ลงมือท าเรียนรู้ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกับชุมชนผู้เป็นเจ้าของ 

 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
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 2. นักท่องเท่ียวสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมข้ึนมาใหม่หรือใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิดและจินตนาการของตนเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
 3. นักท่องเท่ียวต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆตัว โดยการน าความรู้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์เพี่อให้เกิดความช านาญได้พัฒนาขึ้นกว่าเดิมและประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบนี้ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ตนเอง 
 

2.3.8 กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 จากการท่ีประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งช่วยท า
ให้ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักในระดับสากลและมีความ
หลากหลายของกิจกรรมเหมาะต่อการศึกษาเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีคุณค่า (Presentation, 
Creative Tourism Network ) ซึ่งประกอบด้วยการแกะสลักผลไม้ (Fruit carving) การจัดดอกไม้ 
(Flowers compositions) เรียนท าอาหาร (Cooking classes) เรียนดนตรี (Music classes) เต้นร า 
(Traditional dances) มวยไทย (Thai Boxing) การฝึกนวดแผนไทย (Thai Massages workshops) 
เส้นทางการถ่ายภาพ (Photographic routes) การเพ้นท์ระบายสี (Painting classes) การปั้น
เซรามิ ค  (Ceramic classes)  กิ จกรรมงานฝีมือ  เครื่ อ ง จักสาน (Arts crafts and basketry 
workshops) (Creative tourism network, 2014) ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเลือกกิจกรรมต่างๆตาม
ความปราถนาและความสนใจในการเรียนรู้สร้างประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
 นอกจากนี้ ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism ) ยังสามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มและประเภทต่างได้ดังนี้ (ธนรัตน์ ทับทิมไทย, 2557)  
 1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวข้องกับด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ และสภาพสังคม โดยท่ี
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 

  1.1 กลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม (Traditional Cultural Expression) 
เช่น เทศกาลงานประเพณีต่างๆ และศิลปะงานฝีมือ 
  1.2 กลุ่มท่ีต้ังทางวัฒนธรรม (Cultural sites) เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน เป็นต้น 
 2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
  2.1 งานศิลปะ (Visual arts) เช่น การวาดภาพ รูปป้ัน และวัตถุโบราณ เป็นต้น 
  2.2 ศิลปะการแสดง (Performing arts) เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดง
นาฏศิลป์ การแสดงละคร เป็นต้น 



77 
 

 

 3. ประเภทวิถีชีวิต (Lifestyles) เป็นกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยงข้องกับวิถีชีวิต การ
ด ารงชีวิตหรือวิถีการท ามาหากินของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือชาวพื้นเมือง แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 
  3.1 วิถีชีวิตของสังคมเมือง เช่น ย่านการค้าโบราณ ย่านส าเพ็ง ย่านเยาวราช ย่าน
บางล าพู ย่านเมืองเก่าน่าน ย่านเมืองเก่าแปดริ้ว ย่านถนนนางงามสงขลา เป็นต้น 
  3.2 วิถีชีวิตสังคมชนบท เช่น หมู่บ้านช้างตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ตลาดด าเนิน
น้ าสะดวก การเล้ียงนกเขา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การท านา การทอผ้า การท าเครื่องปั้นดินเผา 
เป็นต้น 
  4. ประเภทส่ือ (Media) เป็นกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการส่ือสารกับกลุ่ม
คนกลุ่มใหญ่หรือส่ือสารกับนักท่องเท่ียวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 
  4.1 งานส่ือส่ิงพิมพ์ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Publishing and Printed Media) เช่น 
คู่มือท่องเท่ียว นิตยสารการท่องเท่ียวหรือส่ิงพิมพ์อื่นๆท่ีมีส่วนสร้างความน่าสนใจเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวให้มีความน่าสนใจและสามารถส่ือในส่ิงท่ีมีคุณค่าให้เกิดความน่าสนใจ 
เป็นต้น 
  4.2 งานโสตทัศน์ (Audiovisual) ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นมาของต้นแบบ (Originality) ความเป็นลักษณะแท้ด้ังเดิม 
(Authenticity) ของแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีนั้นๆ เป็นต้น 
 5. ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Functional creation) เป็นกลุ่มการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีความ
ต้องการแตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ยคือ 
  5.1 กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบห้องพักในโรงแรม รีสอร์ท การ
ออกแบบสินค้าของท่ีระลึก ให้มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
  5.2 กลุ่มส่ือสมัยใหม่ (New media) เช่น ระบบดิจิทอล ซอฟต์แวร์ เกมส์ต่างๆ 
  5.3 กลุ่มบริการทางความคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism 
Services) เช่น การบริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริการแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
อื่นๆ  
 ท้ังนี้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องของความหมาย นิยาม และลักษณะพิเศษและจากการแบ่ง
ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ยังมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกมุมโลกและรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยสามารถแสดง
ตัวอย่างของกิจกรรมได้เป็น 1) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ และ2) การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้ดังนี้ 
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 1. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น ฝรั่งเศส แม็กซิโก สเปน แคนนาดา และในภูมิภาค
เอเชีย คือใต้หวัน ซึ่งในแต่ละประเทศท่ียกตัวอย่างน าเสนอมาเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้
และบางกิจกรรมอาจต้องอาศัยประสบการณ์ผนวกกับอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเท่ียว เช่นการวาด
ภาพ การแกะสลัก และการถ่ายภาพเป็นต้น เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามความ
ต้องการเฉพาะตนได้ตามต้องการเพื่อเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเท่ียว ดังแสดงในตารางท่ี 2.8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.8 ตัวอย่างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 

Author Example name location Creativity base 
Tan et 
al.(2014) 

Creative Paris 
http://www.creativeparis.info/en/ 
 

Arts and Crafts, Culinary Arts, 
Fashion design, Visual Arts, 
Photo Cinema Multimedia, 
Perfumery and cosmetology.  
Performing arts ,Music 

Bacelona Creative Tourism 
http://www.barcelonacreativa.info/ 

Culinary Arts, Wine 
experiences, Fashion design, 
Performing, Arts Music, 
Photo, Cinema, Multimedia, 
Traditional, Arts, Folk, Visual 
Arts, Crafts, DIY 

Creative life industries of Tiwan 
http://www.twcreativelife.com/en/ 
 

Food culture, Life education, 
Natural ecology, Interior 
decoration, Historic arts. 
Handicraft culture 

G. Richards 
(2006) 

Creative Tourism New Zealand 
 

Traditional crafts and 
handicrafts; languages; 
gastronomy 

Music Festival ‘ Encuentro de Dos 
Tradiciones’ 

‘Calentana’ Mexican folk 
music 

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
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 2. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
  เริ่มมีการให้ความส าคัญในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์กระจายในหลายๆพื้นเพิ่มขึ้น 
โดยลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและจากผู้รู้ในพื้นท่ีซึ่งในแต่ละกิจกรรมเมื่อ
พิจารณาแล้ว พบว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ของท้องถิ่นนั้น
ไปสู่นักท่องเท่ียวโดยผ่านผู้มีความรู้และประสบการณ์ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดโดยผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ความคิดเห็นรวมทั้งทัศนคติระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าของพื้นท่ี ซึ่งเป็นการช่วยสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส าหรับคนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 2.9 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9 ตัวอย่างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ผู้เขียน 
กิจกรรมการท่องเที่ยวและ 

ลักษณะกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
พัฒนาพื้น ท่ีพิ เศษเพื่ อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) อพท 

ท างอบและดึงแตงเมบ้านน้ าเช่ียว จังหวัดตราด 
การเย็บงอบ ตึงแตงเมกรอบจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยวัตถุดิบท่ี
มีอยู่ในพื้นท่ี เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 
นาฏศิลป์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 
การร าและภาษานาฏศิลป์ไทย มีโอกาสได้ทดลองเรียนการร่ายร า ระบ า
ลีลาด้วยตนเอง รวมท้ังการแต่งกายด้วยลายสังคโลก โดยกิจกรรมนี้
ได้รับแรงดลใจมาจากพื้นท่ี 
การท าผ้าหม่นวมเชียคาน จังหวัดเลย 
การท าผ้านวมจากฝ้ายนักท่องเท่ียวมีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การท าผ้าห่มนวมจากผู้เช่ียวชาญ ช่วยสร้างประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพตนเอง รวมทั้งเข้าใจคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมด้วย 
ลูกปัดแบบโบราณ จังหวัสุพรรณบุรี 
การร้อยการผลิตเรียนรู้ลูกปัดแก้วให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาความส าคัญของลูกปัด “ทวารวดี” ซึ่งมีความมั่งค่ังในอดีตความ
มั่งค่ังของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีเช่ือมโยงกับอารยธรรมอื่นๆ ของโลก 
กิจกรรมนี้ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตน 
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ผู้เขียน 
กิจกรรมการท่องเที่ยวและ 

ลักษณะกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 
  
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
พัฒนาพื้น ท่ีพิ เศษเพื่ อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) อพท 

การท าตุง ชุมชนวัดพระเกิดจังหวัดน่าน 
เรียนรู้เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าใจความหมายความส าคัญของ “ตุง
ค่าคิง” ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ท าด้วยตนเอง 

 
Singsomboon (2014) 

การเรียนท าอาหาร 
กรุงเทพ ชลบุบรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
ท าเครื่องรางของขลัง ท่ีนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
โดย นาย โสมัย โปยม 

 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
 

2.3.9 การสร้างคุณค่า (Value Creation) ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 แนวคิดเรื่องประสบการณ์การท่องเท่ียวได้กลายเป็นจุดส าคัญส าหรับการวิจัยและการจัดการ
การท่องเท่ียวในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นประสบการณ์ของประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า (Tung & Ritchie, 
2011) รวมแนวทางในการปรับตัวตามแนวทางการท่องเท่ียว 4.0 กล่าวได้ว่ามีบริบทสอดรับกับเป้า
หมายความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ  Sustainable 
Development Goals (SDGs) ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ท่ัวโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมุ่งสู่
คุณค่าสูงขึ้นและให้มีผลกระทบทางลบต่ าและก้าวสู่มิติใหม่ คือจากท่ีมองการท่องเท่ียวเป็นสินค้า 
(Product) ต้องปรับเปล่ียนสู่การให้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว (Place) และจากการสร้างสัญลักษณ์ 
(Brand) ควรเปล่ียนสู่การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) แทนท่ีเข้าไปแทนและในทางเศรษฐกิจจากเดิมท่ี
มุ่งแต่ก าไร (Profit) ควรต้องน าไปสู่การน าส่ิงท่ีดีกลับคืนสู่สังคมและส่ิงแวดล้อม (Purpose) เปล่ียน
จากการให้ความส าคัญของราคา (Price) ควรมองท่ีคุณค่า (Value) รวมถึงการเปล่ียนจากเป้าหมาย
เชิงปริมาณนักท่องเท่ียว (Volume) ไปสู่การสร้างผลประโยชน์องค์รวมแทน (Net Benefit) (นฤมล 
เกษมสุข, 2560) รวมท้ังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก าลังได้รับการพัฒนาเนื่องจากมีการรับรู้ถึงความคิด
สร้างสรรค์ในการให้บริการใหม่ ๆ ดังนั้นการสร้างมูลค่าของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จึงมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องของประสบการณ์ท่ีไม่สามารถน ามาใช้หรือถ่ายโอนร่วมกันได้โดยเฉพาะคุณ
ลักษณะเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Ngamsirijit, 2014) มากว่านี้นโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศเป็นเสมือนกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยเปล่ียนจากส่ิงท่ีเรียกว่า
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มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Added Economy) มาเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value 
Creation Economy) โดยด าเนินการในหลัก 3 ประการ 1) การบริหารจัดการทุนหมายความถึงทุน
ทางวัฒนธรรม (Culture) หรือทุนทางบุคลากร 2) กระบวนการในการน าทุนนั้นมาท าให้เกิดเป็น
สินค้าและบริการท่ีมีความแตกต่างกัน (Differentiated Product or services Proceed) เพื่อสร้าง
มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value Creation Economy) 3) คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ท าให้เกิดข้อได้เปรียบและความแตกต่างทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน (จุฑาธิปต์ จันทร์
เอียด, อังสุมาลิน จ านงชอบ, และ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 2017) และจากการสร้างคุณค่าประสบการณ์
มีผู้คนจ านวนมากเริ่มเข้ามาท าธุรกิจของตัวเองในสาขาการสร้างสรรค์ทุกคนต่างล้วนได้รับความสุข
และประสบการณ์ตรงจากการสร้างสรรค์ผลงานและหารายได้จากงานอดิเรกเหล่านี้ ในขณะท่ีสังคมมี
การแข่งขันท่ีสูงมากขึ้นหลายคนมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็น
แหล่งรายได้หรือสามารถเสริมเป็นงานอดิเรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวาดภาพ การถ่ายภาพ 
และการปรุงอาหารซึ่งอาจกล่าวเรียกรวมเป็นลักษณะการเพิ่มเติมบทบาทส าหรับนักท่องเท่ียวในฐานะ 
"ผู้ร่วมผลิต" ในประสบการณ์ของตนเองได้เช่นกัน (G Richards & Wilson, 2006) 
 มากกว่านี้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม (Participative) ในความเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม 
(authentic) และประสบการณ์ (experience) ของนักท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการได้เข้าร่วมท ากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ ซึ่งได้รับการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ (experiential tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบใน
การท่ีนักท่องเท่ียวเป็นผู้ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกับเจ้าของพื้นท่ีหรือชุมชนเพื่อสร้างความทรง
จ าท่ีดีโดยท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวเพื่อมุ่งแสวงหาประสบการณ์ (experiential tourists) ท่ี
แท้จริงเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวท้ังในระดับกายภาพ อารมณ์ และจิตวิญญาณและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องราว ทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตโดยได้รับความประทับใจรวมท้ัง
ทักษะเชิงสร้างสรรค์โดยตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม (จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด, อังสุมาลิน จ านงชอบ, 
และณัฏฐพัชรมณี มณีโรจน์, 2018) ดังนั้นการท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเข้าไปเลือกกิจกรรมท่ีสนใจ
ตามความต้องการและความสนใจยังช้ีให้เห็นถึงลักษณะเด่นของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือเป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง (Tailor-made approach) ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ (S. K. Tan et al., 2013) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีพบได้
ท่ัวไปของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นรูปแบบท่ีมีการพัฒนาขึ้นหรืออาจ
กล่าวได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงการให้บริการเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งไปสู่การมีประสบการณ์ร่วมและมิใช่การ
ท างานตามท่ีได้รับหมอบหมายตามหน้าท่ีเท่านั้นและเป็นการเช่ือมโยงไปสู่การสร้างสรรค์ในการรับรู้
ด้านอารมณ์และความรู้สึกร่วมอีกด้วย (Sørensen & Jensen, 2015) โดยท่ีสามารถท าความเข้าใจใน
คุณลักษณะของสมรรถนะและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าในการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
นักท่องเท่ียวและผู้ให้บริการให้กลายเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียว (Smith & Colgate, 2007) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องของหลักเกณฑ์และลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการบรูณาการวิเคราะห์และจัดกลุ่มรูปแบบกิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยการน าหลักเกณฑ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ 
(Creative Cities Network, 2006) ท่ีอธิบายไว้ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็น
ต้นแบบด้ังเดิมอย่างแท้จริง (Authenticity) 2)  ด้านการมีจินตนาการท่ีแสดงออกเป็นความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ ( Inspiration) ท่ีแสดงออกเป็นความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 3) ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) แฝงไว้ด้วยศิลปะ (Arts) และกล่ินอายของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 4) ด้านการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐ์กรรม (Innovativeness) 5) เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน (Intellectual assets) ผู้วิจัยน าเสนอออกแบบให้เข้าใจถึงการสร้าง
คุณค่า (Value Creation ) การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ โดยขอยกตัวอย่างในแต่ละกิจกรรมของแต่
ละด้านมาน าเสนอเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงเชิงประสบการณ์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.ด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง (Authenticity)  
  การท างอบและดึงแตงเม บ้านน้ าเช่ียว จังหวัดตราด ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่โดยอาศัยวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี และได้รับประสบการณ์เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมแท้จริง
ด้ังเดิมของชุมชน 
ท่ีมา: อพท.Travel, 2561 
 2. ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Knowledge, Local Wisdom) 
  2.1 การท า “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด ชุมชนวัดพระเกิด จังหวัดน่าน  
  การท าตุงเพื่อเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าใจความหมายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นละความส าคัญของ “ตุงค่าคิง” โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติท าด้วยตนเอง  
ท่ีมา: พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน, 2518 
  2.2 ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ 
  ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้
การปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งท าจากดินเหนียว แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรม
ประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิดซึ่ง
ล้วนมีความสวยงามน่ารัก  
ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562 
   2.3 เรียนรู้การท าลูกประคบ ชุมชนบ้านหนองกะทุ่ม จังหวัดกาญจนบุร ี
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  นักท่องเท่ียวได้การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยกับ การห่อลูกประคบงาด าบด เรียนรู้การ
ห่อลูกประคบงาด าบด ท่ีเต็มไปด้วยสรรพคุณต่างๆ ถือเป็นภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยอีกอย่างหนึ่ง
ด้วยวิธีการสกัดงาเป็นน้ ามันงาแล้วน าไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ จนกระท่ังได้ออกมาเป็นลูกประคบ
ท่ีมีสรรพคุณในเรื่องของสรรพคุณทางยา นับว่าเป็นการสืบสานวิถีแพทย์แผนไทยท่ีทรงคุณค่ายิ่ง 
ท่ีมา: ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน เป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรแบบเชิงสร้างสรรค์, 2561 
  2.4 การท าเรือหัวโทง จังหวัดกระบี่ 
  เรือหัวโทงจ าลองบ้านเกาะกลางด้วยความต้ังใจท่ีจะเผยแพร่เรือหัวโทงจ าลองเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และเป็นกิจกรรมยามว่าง ในการช่วยรักษาเรือหัวโทงไว้ไม่ให้สูญหายเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงพาหนะให้เหมาะสมกับสภาพลม ฟ้า อากาศ 
เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน หนึ่งในทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม  
ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์ ASTV, 2553 
 3. ด้านจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ (Imagination or Creative Event)  
  3.1 การร้อยลูกปัดแบบโบราณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
  การเรียนรู้การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดแก้วโดยส านึก ทองรักชาติ เป็นส่วน
หนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของลูกปัดอาณาจักร
ทวารวดีในอดีตเป็นรัฐพุทธศาสนาโบราณท่ีส าคัญของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาเช่ือมโยงกับอารยธรรมอื่นๆ 
ของโลกกิจกรรมนี้ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ท่ีมา: พื้นท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง, 2013 
 4. ด้านการฉลาดคิดมาเป็นประดิษฐกรรม (Innovativeness)  
  การเข้าไปชมไร่และร่วมเก็บข้าวโพดภายในไร่พร้อมกับชาวสวนและน าแปรรูป เช่น
น้ านมข้าวโพด ท็อฟฟี่นมข้าวโพด ไอศกรีมน้ านมข้าวโพด น้ ามันงา กล้วยอบกรอบสูญญากาศ กล้วย
กวน น้ าส้มสายชูหมักจากกล้วย ลูกช้ินข้าวโพด กุนเชียงข้าวโพด ลูกชุบและเม็ดขนุนท่ีท าจากกาก
ข้าวโพด ท าการแปรรูปผลิตผลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
นักท่องเท่ียวจะได้เรียนรู้และลงมือท าไอศกรีมน้ านมข้าวโพดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและอร่อยช่ืนใจ
กับไอศกรีมน้ านมข้าวโพด หอมหวานแบบไทยๆ 
ท่ีมา: ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน, 2561 
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 5. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน (Intellectual assets)  คือการนวดแผนไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
  การนวดแผนโบราณท่ีปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มี 2 วิธี คือ การนวดตามแบบท่าฤาษีดัด
ตนและการนวดประคบด้วยสมุนไพร ปัจจุบันได้พัฒนาองค์ความรู้จนได้เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถได้รับประสบการณ์ตรงและรับทักษะเฉพาะตน 
ท่ีมา: WatPo Thai Traditional Medical and Massage School, 2015 
   
 จากการน าเสนอตัวอย่างเรื่องของรูปแบบการสร้างประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์โดยผ่าน
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละด้านท่ียกตัวอย่างมาเพื่อสร้างให้คุณเกิดคุณค่าของ
ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว ผู้วิจัยสามารถสรุปน าเสนอในรูปแบบตารางดังแสดงในตารางท่ี 2.10 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.10 กิจกรรมการสร้างประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ 

หลักเกณฑ์การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

ลักษณะ/ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 

1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
แบบอย่างแท้จริง (Authenticity) 

การท างอบและดึงแตงเมบ้านน้ าเช่ียว จังหวัดตราด 

2. ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Knowledge, Local Wisdom) 

-การท า ตุงค่าคิง ชุมชนวัดพระเกิด จังหวัดน่าน 
- ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง 
- การท าเรือหัวโทง จังหวัดกระบี ่
- การท าลูกประคบ บ้านหนองกระทุ่ม จังหวัดกาญจนบุร ี

3. ด้านจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ 
(Imagination or Creative 
Event) 

- การร้อยลูกปัดแบบโบราณจังหวัดสุพรรณบุร ี
- หน้ากากผีตาโขน จังหวัดเลย 
- เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดสุโขทัย 

4. ด้านการฉลาดคิดมาเป็น 
ประดิษฐกรรม (Innovativeness) 

- การเพ้นผ้าบาติกบ้านนาตีน จังหวัดกระบี ่
- การเก็บเก็บข้าวโพดมาท าไอศกรีม จังหวัดกาญจนบุรี 

5. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน 
(Intellectual assets) 

- ภูมิปัญาการแพทย์นวดแผนไทย กรุงเทพมหานคร 
 

ท่ีมา : ผู้วิจัยปรับปรุงจาก Creative cities network, 2006  
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ตารางท่ี 2.11 ตัวชี้วัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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Fernandez (2010)   * 
 

* 
 

* * * 
 

* 
  

 
J. Huang & Hsu (2010)     *   * *   *   
Ohridska-Olson & Ivanov ( 2010)   * * * *         
Salman & Uygur (2010)    

    
* * 

  
* * 

 
 

G Richards (2011)    
  

* 
  

* * 
 

* 
  

 
G Richards & Marques (2012)    * * * * 

 
* 

     
 

Gordin & Matetskaya (2012)    
  

* 
  

* 
 

* 
  

*  
Ihamäki (2012)  *  *    * *   *  * 
Jelincic & Zuvela (2012)        *     * *  
Korez-Vide (2013) *        * *    * 
S. K. Tan et al. (2014)    *   *  *   *   
Hung et al. (2016)         *   *   
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ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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Singsomboon (2014)    
    

* * * * 
  

*  
Booyens & Rogerson (2015)   *  *   *  *   *  * 
Lee & Lee, 2015)              * 

(Rabazauskaitė (2015)     *    *  *     

Ali et al. (2016)   
     

* 
    

*  
S.-K. Tan et al, (2016)   * * * * * * * *  * * *  

 
 จากตารางการสกัดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากบทความและงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีตัวแปรในด้านต่างๆ 14 ด้านท่ีมี
ความส าคัญ สามารถสรุปดังนี้ ความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากร กิจกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีแท้จริง ชุมชน
แสดงออกอย่างแท้จริง พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมกิจกรรม เรียนรู้ประสบการณ์สร้างสรรค์ เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน สร้างตัวตนและค้นพบความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นดั้งเดิม การเช่ือมโยงเครือข่าย 



87 

 

ตารางท่ี 2.12 ภาพรวมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 จากตารางการสกัดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับภาพรวมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากบทความ
และงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีตัวแปรในด้านต่างๆ 9 ด้านท่ีมีความส าคัญ สามารถสรุปดังนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การสร้างประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ 
เครือข่ายทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์นักท่องเท่ียว 
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Greg Richards & Wilson (2007) *    *   * * 
Kai (2008)  *  *      
ZHOU & FENG (2008) *       *  
Yozcu & İçöz (2010)    *    *  
Fernandes (2011) *         
Jelincic & Zuvela (2012)        *  
Gordin & Matetskaya (2012)   *     *  
G Richards & Marques (2012) *      *   
Korez-Vide (2013)   *   *  *  
Suttipisan (2013)    *   *   
S. K. Tan et al. (2013)    *     * 
Ali et al. (2016)          
Singsomboon (2014)    *    *  
S. K. Tan et al. (2014)    *    *  
Booyens & Rogerson (2015)    *  *   *  

Ali et al.,(2016)    *    * * 

Hung et al.( 2016)    *      
Musikyan (2016)      *  *  
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2.4 การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 ความอยู่รอดขององค์กรในสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การส่งมอบบริการจึงมี
ความส าคัญมากเราสามารถท่ีจะรับมือและรู้วิธี ท่ีช่วยสร้างความส าเร็จให้ เกิดขึ้นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้การบริการเป็นแรงผลักดัน (Purcărea, Gheorghe, & Petrescu, 2013) ปัจจุบัน
องค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรท้ังท่ีจับต้องได้และจับจ้องไม่ได้ โดยน ามาเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและเน้นท่ีทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้และพื้นฐานองค์ความรู้ร่วมด้วย
ดังนั้นการบริการจึงมีบทบาทท่ีสามารถบรรยายได้ถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ารวมท้ังใส่ใจในการปรับตัวรวมท้ังหาวิธีการบริการท่ีสร้างสรรค์รวมท้ังการมี
มนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดีและให้ความใส่ใจกับลูกค้า  (Aryee, Walumbwa, Seidu, & Otaye, 2016) 
มากกว่านี้การบริการอาจรวมถึงความหมายการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจ 
ความไว้วางใจ จากการบอกเล่าปากต่อปาก (Worth of mouth ) สร้างการจดจ าและช่วลดต้นทุน
ทางการท าการตลาดเนื่องจากลูกค้ามีความมั่นใจเช่ือมั่นในการบริการโดยผ่านกระบวนการสร้างการ
บริการซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (Setó-Pamies, 2012) 
  การบริการเป็นส่ิงท่ีทุกคนจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกทุกคน 
ทุกระดับช้ัน ซึ่งล้วนสามารถซื้อบริการได้ ในปัจจุบันผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการกระจายไปท่ัวโลก การ
ท่องเท่ียวได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจของความมั่งค่ังของเกือบทุกประเทศ จากการ
คาดการณ์ขององค์การการท่องเท่ียวการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังคงด าเนินต่อไปและ
จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางข้ามประเทศระหว่างกันมากว่า 637 ล้านคน โดยท่ีอุตสาหกรรมบริการเป็น
แหล่งท่ีมาในการสร้างความเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจในขณะท่ีธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก ใน
การให้ความส าคัญการพึ่งพาการผลิตและเพื่อให้ทันเวลาและคุณภาพกการบริการ (Lucas, 2012) 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจอื่นๆ
ของเศรษฐกิจซึ่งถือว่าการท่องเท่ียวเป็นแหล่งใหม่ของรายได้ในหลายประเทศซึ่งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปสู่การต่อเวลาสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศก าลังพัฒนาท่ีจะน ามาปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้วยการเดินทางเพื่อสัมผัสการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติท่ีสวยงามและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศเหล่านี้ ล้วนมีศักยภาพท่ีจะเช่ือมโยงกันและท าหน้าท่ีเป็นตัวเร่งในการผลักดันเพื่อการ
ปรับปรุงในหลายภาคบริการท่ีส าคัญ เช่น บริการขนส่ง บริการทางการเงินโทรคมนาคม ค้าปลีกการ
บริการต่างๆ ด้านสุขภาพการศึกษา เป็นต้น (Kandampully, 2000) ปัจจุบันการเดินทางเช่ือมโลกได้
สร้างประสบการณ์แปลกใหม่และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลองค์การท่องเท่ียวโลก (UNWTO) 
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คาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้น 3.3 % ต่อปี ต้ังแต่ปี 2010-2030 และอาจจะถึง 1.8 พันล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2030 (World Tourism Organization, 2011) การบริการจึงเป็นส่วนส าคัญมากใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อรองรับผู้เดินทางในความพยายามท่ีจะหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความ
คาดหวังความแตกต่างของภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งมีแตกต่างกัน จึงนับเป็นความท้าทายของการน า
กลยุทธ์การบริการมาใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 
 นอกจากนี้การบริการเป็นสินค้าท่ีจับต้องและเก็บรักษาไม่ได้ ต้องอาศัยแรงงานคนและผล
ของการบริการท่ีเกิดขึ้นเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาและแปรผลลการรับรู้ได้ทันทีจากความพึงพอใจ ไม่
สามารถชดเชยได้ผลของบริการจะน าซึ่งผลของเตัวแปรท่ีใช้ในการสร้างงานหรือท าลายงานบริการได้ 
(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551) ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีลักษณะส าคัญซึ่งมีความ
แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยู่ 6 ประการ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2555) อธิบายได้ดังนี้  
 1. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมต้องเดินทางมาซื้อสินค้าหรือบริการทางการ
ท่องเท่ียวด้วยตนเอง ซึ่งไม่อาจส่งให้แก่ผู้ซื้อเหมือนสินค้าอื่นๆได้ เช่น ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นต้น  
 2. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีวัตถุดิบในการผลิต คือทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วและไม่มีข้อจ ากัดในการผลิตในการจัดจ าหน่ายหากแต่ต้องการเพียงการอนุรักษ์
และพัฒนาอย่างเหมาะสมเท่านั้นจะสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง  
 3. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีปัจจัยภายในและภายนอกท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงได้เสมอและปัจจัยบางอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ 
การจราจร อุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น คุณภาพและมาตรฐานของการผลิตมีการควบคุมได้ยากและการ
บริการยังไม่สามารถท าให้เปน็มาตรฐานเดียวได้ ซึ่งการบริการแต่ละครั้งท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อการคุณภาพ
การบริการท่ีแตกต่างกันออกไป  
 4. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะท่ีเก็บรักษาไม่ได้สูญเสียง่าย เช่น 
จ านวนห้องพักในโรงแรมท่ีไม่สามารถขายให้หมดในวันนี้ได้ จะไม่สามารถน ามาเก็บไว้ขายในวันต่อไป
ได้ หรือการบริการรถโดยสาร หากไม่สามารถจ าหน่ายต๋ัวโดยสารได้หมดได้ในหนึ่งเท่ียวเดินรถก็ไม่
สามารถเก็บไว้ขายในเท่ียวหน้าได้ เป็นต้น  
 5. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอุปสงค์ไม่แน่นอนปัจจัยเกิดจากอุปสงค์
การเดินทางของนักท่องเท่ียวมักจะขึ้นลงตามฤดูกาล บางฤดูกาลอาจจะมีนักท่องเท่ียวมากบางฤดูกาล
อาจจะมีนักท่องเท่ียวน้อย เช่นฤดูหนาวของภาคเหนือของประเทศไทยจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก
เดินทางไปท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสกับอากาศท่ีหนาวเย็น ในขณะเดียวกันฤดูฝนของภาคใต้ของประเทศ
ไทย จะมีจ านวนนักท่องเท่ียวลดลงเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
จากลมมรสุม 
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 6. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานมากเนื่องจากจะต้องมีพนักงานท่ี
คอยบริการแก่นักท่องเท่ียวตลอดเวลาและส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะการให้บริการแบบเฉพาะตัว จึง
ต้องใช้แรงงานจ านวนมากอีกท้ังต้องมีการเพิ่มก าลังแรงตามอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 มากกว่านี้คุณสมบัติท่ีดีของผู้ให้บริการท่ีควรมีในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวควรมีความรู้ 
(Knowledge) มีความเป็นมืออาชีพและความรู้รอบตัวต่างๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ความ
ฉลาดและไหวพริบ (Intelligence and Tact) ความจ าดี (Good Memory) ช่วยส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกต่อลูกค้า มีทักษะความช านาญ (Skill) ซึ่งควรได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในงาน
และด้านภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages) ซึงมีความส าคัญในการสนับสนุนการท างาน
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อท่ีจะส่ือสารกับเจ้าของภาษาในการช่วยสร้างความเข้าใจและความ
ประทับใจ นอกจากนี้การมีเจตติ (Attitude) ทัศนคติท่ีดีในทางบวกต่อเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
รวมท้ังลูกค้าท่ีใช้บริการเป็นส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ (Personality) ในการท างาน เช่น การพูด 
การแสดงออก ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) มีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจและคุณลักษณะในการเป็นคนเปิดเผย (Extrovert) และปิดตัวเอง (introvert) เข้า
สังคม สนใจใฝ่รู้ช่วยเหลือผู้อื่นขณะเดียวกันการปิดตัวเองในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น ท าเอกสารการเงินหรือ
เอกสารท่ีมีความส าคัญ นอกจากนี้คุณสมบัติในการพูด (Speech) การใช้ศัพท์ พูดชัดเจน ถูกจังหวะ 
น้ าเสียงน่าฟัง และควรส่ือสารได้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและการเป็นผู้มีสุขภาพดี (Good 
Health) ล้วนเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการท่ีดีเยี่ยม  (ชินวัตร เช้ือสระคู, 
2551) 
 

2.4.1 ความหมายเก่ียวกับการให้บริการ 
 มุมมองนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการไว้ดังนี้ 
 “การบริการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2546 : 607) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริการ” หมายถึงการปฏิบัติรับใช้การให้ความสะดวก
ต่างๆ การบริการจึงเป็นการตอบสนองความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าท่ีเกิดการส่งมอบ
กิจกรรมหรือสินค้าท่ีไม่มีตัวตน ( Intangible Goods) ให้กับผู้รับบริการ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 
2553) และยังเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ เวลา สถานท่ี  พื้นท่ีและผลประโยชน์
ทางจิตวิทยาท่ีมีไว้เพื่อตอบสนองผู้บริโภค (Yuan & Yuan, 2014) นอกจากนี้การบริการจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้มีความซับซ้อนยากท่ีจะก าหนดและมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน การบริการ
เป็นเหมือนการขนส่งตัวบริการเองไปยังลูกค้าและเป็นส่ิงท่ีต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ต้ังแต่การค้าปลีก-ส่งการขนส่ง ระบบโทรมนาคม การเงิน 
สุขภาพ การศึกษา และภาคธุรกิจอื่นๆ และรวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการพักผ่อน 
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เช่น การจองโรงแรม การเดินทางด้วยเครื่องบิน ตัดผม พบแพทย์ ท้ังหมดท่ีกล่าวมาต่างมีความ
เกี่ยวข้องกับ “การบริการ” ท้ังส้ิน มากกว่านี้ (Mok et al., 2013) การบริการยังเป็นการเช่ือมโยง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและในขณะเดียวกันการบริการก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และ
การบริโภค เช่นกันโดยท่ี (Grönroos, 1984) การบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นตัวประเมินช้ีวัดผลส าเร็จ
ให้กับองค์กร (Ananthanarayanan Parasuraman et al., 1988)  
 นอกจากเรื่องควาหมายของการบริการ เราสามารถจัดแบ่งเรื่องของธุรกิจบริการได้เป็น 4 
ประเภท (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2548, น. 33) อธิบายดังนี้  
 1.การบริการท่ีเกี่ยวข้องต่อร่างกายลูกค้า (People Processing Service) เป็นการบริการท่ี
สามารถสัมผัสตัวลูกค้าได้โดยตรง เช่น การนวดแผนโบราณ ท าสปา การตัดผม และอาจหมายรวมถึง 
การบริการทางด้านกายภาพ เช่น การบริการแบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นการเคล่ือนย้ายตัวลูกค้าไปสู่
จุดหมายปลายทางซึ่งลูกค้าจ าเป็นจะต้องอยู่ในสถานท่ีนั้นท่ีสามารถให้บริการตลอดกระบวนการของ
การให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์จากบริการนั้นตามท่ีต้องการ 
 2. การบริการท่ีเกี่ยวข้องต่อจิตใจลูกค้า (Mental Stimulus Processing Service) บริการ
ประเภทท่ีไม่จ าเป็นต้องสัมผัสตัวลูกค้าเพราะเป็นการบริการท่ีเกี่ยวข้องอารมณ์และจิตใจและรวมถึง
ความรู้สึกของลูกค้า เช่น โบสถ์ วัด โรงภาพยนตร์ โรงเรียน  เป็นต้น ซึ่งลูกค้าต้องอยู่ใน สถานท่ี
ให้บริการตลอดหรือรับผลประโยชน์ตามต้องการจากบริการนั้นแล้ว แต่อาจกล่าวได้ว่าสถาน ท่ี
ให้บริการในท่ีนี้อาจจะหมายถึงสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งท่ีต้องช้ีเฉพาะเจาะจงในการบริการนั้น เช่น โรง
ภาพยนตร์โรงละคร หรือบางครั้งอาจจะอยู่ในสถานท่ีท่ีห่างไกลออกไปโดยท่ีลูกค้ากับผู้ให้บริการ
สามารถติดต่อกันได้และน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบโทรคมนาคมมาใช้ในการติดต่อส่ือสาร
 3. การบริการท่ีเกี่ยวข้องต่อส่ิงของของลูกค้า (Procession Processing Service) เป็นการ
บริการประเภทท่ีการซื้อบริการในบางครั้ง เป็นความต้องการช้ือบริการต่อส่ิงของของเราไม่ได้ซื้อเพื่อ
ตนเองหรือลูกค้าจ าเป็นต้องน าส่ิงของนั้นหรือสัตว์เล้ียงมายังสถานท่ีให้บริการซึ่งในระหว่างท่ีเกิดการ
ให้บริการไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานบริการก็ได้ เช่น เส้ือผ้า ในการใช้บริการ ซัก อบ รีด เป็นต้น  
 4. การบริการท่ีเกี่ยวข้องต่อสารสนเทศของลูกค้า (Information Processing Service) เป็น
ประเภทการบริการท่ีมีความแตกต่างจากประเภทท่ี 3 กล่าวคือ เป็นของท่ีไม่มีตัวตนซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลด้านสารสนเทศของลูกค้า บริการประเภทนี้ได้แก่ การบริการ ด้านวิจัยการตลาด ด้าน
ธนาคาร บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น  
 จากการจัดแบ่งธุรกิจการเพื่อตอบสนองผู้รับบริการให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการแล้ว
เรื่องของบริการยังสามารถแบ่งการบริการได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 1) การบริการโดยตรงเป็นการ
บริการท่ีเป็นประโยชน์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการเฉพาะหน้า เช่น ขายสินค้าให้ ห่อบรรจุ
ภัณฑ์ให้ และจัดส่งให้ เป็นต้น 2) การบริการทางอ้อมเป็นการด าเนินการโดยให้ประโยชน์โดยท่ีไม่ต้อง
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สัมผัสหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการโดยตรงแต่ผู้รับบริการสามารถได้รับประโยชน์จากการ
บริการได้โดยท่ีอาจไม่เคยพบเห็นผู้ให้บริการมาก่อน (สมิต สัชฌุกร, 2554)  
 นอกจากนี้ การบริการยังมีคุณลักษณะเฉพาะ 5 ประการ อธิบายได้ดังนี้ (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2553) 
 1.ความไม่มีตัวตน ( Intangibility) และไม่สามารถมองเห็นสัมผัสได้ (Abstract) รวมท้ัง
แบ่งแยกเป็นชิ้นเหมือนสินค้าไม่ได้และไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไม่ว่าจะเป็น ด้วย หู ตา จมูก 
ล้ิน ผิวหนัง 
 2. การบริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าผู้รับบริการเป็นการท่ีแยกจากกันไม่ ไ ด้ 
(Inseparability) ณ ช่วงเวลาการท่ีให้บริการนั้น เช่นการท าสปาหรือนวดแผนโบราณ ต้องอยู่พร้อม
กันระหว่างผู้นวดและลูกค้า ณ สถานท่ีท่ีให้บริการ หรือแพทย์และคนไข้จะต้องอยู่ท่ีเดียวกันในการ
ตรวจรักษา ซึ่งท้ังสองฝ่ายไม่สามารถแยกจากกันได้ในขณะท่ีให้บริการนั้น 
 3. การบริการเป็นส่ิงท่ีเก็บรักษาไว้ไม่ได้ (Perish Ability) ซึ่งคนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ให้บริการ อาจมีบางช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่มีลูกค้ามารับบริการ การบริการโดยพนักงานจะว่างงาน 
อาจส่งผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ไม่สามารถเก็บรักษางานบริการจน
อาจสูญเสียรายได้ 
 4. ความต้องการใช้บริการเป็นความต้องการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) มีการขึ้น
ลงอยู่เสมอ จ านวนลูกค้าท่ีมารับบริการจะมากหรือน้อยขึ้นกับช่วงเวลา เช่น ธนาคารช่วงเวลาท่ีพัก
กลางวันจะมีลูกค้ามารับบริการมากกว่าในช่วงเวลาบ่ายหรือในวันจันทร์และวันศุกร์จะมีลูกค้าท า
ธุรกรรมฝากถอนเงินมากกว่าช่วงวันอื่นๆในสัปดาห์ 
 5. คุณภาพในการให้บริการมีความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้ง (Variability or 
Heterogeneity) ในการบริการต้องอาศัยการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ (Labor Intensive) พนักงานจะ
ให้บริการด้วยใจ ยิ้มแย้ม อย่างจริงใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะและอาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบด้าน
อื่นๆ ร่างกายและจิตใจมาเกี่ยวข้อง เช่นพนักงานคนหนึ่งเมื่อวันวานนี้มีการให้บริการดีมากยิ้มแย้ม
แจ่มใส ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแต่วันรุ่งขึ้นพนักงานท่ีให้บริการคนเดียวกันอาจถูกต าหนิ ร้องเรียน ไม่
ยิ้มแย้ม พูดจาไม่ไพเราะ ดูแลบริการไม่ดี อาจเนื่องจากสาเหตุว่าพนักงานท่านนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอ
เพราะต้องดูแลลูกสาว 1 ขวบ ท่ีก าลังป่วยเป็นไข้หวัดตลอดท้ังคืนท่ีผ่านมา เป็นต้น จึงท าให้เป็นเรื่อง
ยากท่ีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 กล่าวได้ว่า การบริการเป็นส่ิงส าคัญในทุกศาสตร์ของการท างานจึงเกิดแนวคิดจากนักวิชาการ
หลายท่านท่ีจะพัฒนาการบริการขึ้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมบริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีคาดเดายาก“การบริการ” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible) 
แต่สามารถรับรู้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการท่ีเกิดขึ้น เป็นตัวช้ีวัด
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ผลส าเร็จของการบริการและการบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นตัวประเมินผลส าเร็จให้กับองค์กรในการ
ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการและสร้างมิตรภาพความจงรักภักดีให้เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกประเภทจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ท่ีมีความพิเศษท่ีแตกต่างและน่าดึงดูดใจเข้ามาให้บริการ 
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ควรต้องพัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ
ตลอดเวลาเพื่อให้มัคคุเทศก์เข้าใจรับรู้และตระหนักถึงการให้บริการว่ามีความส าคัญมากในการท่ีจะส่ง
ต่อการรับรู้ของการบริการให้กับนักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจประทับใจและปรารถนาท่ีจะกลับมา
รับบริการใหม่ ช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและช่ือเสียงให้กับประเทศต่อไป 
 

2.4.2 คุณภาพและความส าคัญของการบริการ 
 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้ามีความส าคญจนเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักท่ี
มีความส าคัญในการแข่งขันทางการตลาดท่ีถือว่าเป็นกุญแจส าคัญ ท่ีสร้างความได้เปรียบในเชิงของ
การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพสูงซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า (Ryu, Lee, & Gon Kim, 
2012) ตลอดจนการบริการท่ีเป็นเลิศตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าหรือเกิน
ความคาดหมายหรือคาดหวังของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ (customer satisfactions) 
ช่วยให้เกิดความจงรักภักดี (Customer loyalty) กล่าวได้ว่าคุณภาพการบริการ (Service quality) 
เป็นส่ิงส าคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและไม่สามารถแยกออกจากผู้ให้บริการได้คุณภาพของ
การบริการเน้นท่ีความคุ้มค่า ผู้ซื้อการบริการจะให้ความส าคัญท่ีตัวคุณภาพและความสามารถของผู้
ให้บริการ (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2554) ความส าคัญของคุณภาพการให้บริการเกิดจากการส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพสูงท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์
จากการแข่งขันและสร้างความแตกต่างของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Karatepe, Yavas, & 
Babakus, 2005) 
 นอกจากเรื่องคุณภาพของการบริการดังท่ีกล่าวมา เราจ าเป็นท่ีต้องเข้าใจถึงความส าคัญของ
การบริการเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจในการให้บริการและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพจ าเป็นต้องเข้าใจถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีไม่คุ้นเคยพบกัน เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลูกค้า (C2C) 
Customer to Customer  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเพื่อท่ีจะท าให้การบริการมีคุณภาพท่ีดีเยี่ยม
มากขึ้น (J. Huang & Hsu, 2010) 
 ในธุรกิจบริการคุณภาพการบริการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพการบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก สามารถอธิบายได้ดังนี้  (ศุภลักษณ์ 
สุริยะ, 2556) 
 1.ธุรกิจในปัจจุบันให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการเป็นอย่างมาก ควรท่ีจะด าเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการบริการเนื่องจากจะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตและประสบผลส าเร็จอย่างรวดเร็ว  
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 2. กลยุทธ์ท่ีส าคัญท่ีจ าเป็นท่ีน ามาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ คือเรื่องของการบริการ การมี
การบริการท่ีดีเยี่ยมตรงตามความคาดหวังสร้างความประทับใจต่อลูกค้าและเกิดความจงรักภักดี
สามารถท าให้กลับมาใช้บริการต่อจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ  
 3. ลูกค้าในปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้น กอปรกับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆสามารถ
เข้าถึงได้รวดเร็วลูกค้ามีความรู้มากขึ้นจึงส่งผลให้มีความคาดหวังสูงในการประเมินการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและค านึงคุณภาพของการบริการร่วมด้วย ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงมีความส าคัญในทาง
ธุรกิจ  
 4. คุณภาพการบริการช่วยให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตมั่นคงเนื่องจากคุณภาพการ
บริการท่ีดีจะช่วยให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ าในสินค้าหรือรับบริการต่อและช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
ช่วยสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่ 
 นอกจากความส าคัญเรื่องของคุณภาพการบริการท่ีมีส่วนส าคัญในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายประสบความส าเร็จนั้น คุณภาพการให้บริการเป็นส าคัญท่ีช้ีวัดความส าเร็จในขั้นต่อไป และ
จะต้องเป็นการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการหรือเกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการโดยมีข้อเสนอว่า 
ผู้น าในเรื่องการให้บริการสมควรท่ีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 
1991)  
 1.มีวิสัยทัศน์มุมมองเกี่ยวกับการบริกร (Service Vision) ผู้น าควรต้องมีวิสัยทัศน์มุมมองท่ี
สามารถมองในภาพรวมในเรื่องคุณภาพและกลยุทธ์การบริการท่ีจะช่วยในการสนับสนุนส่งเสริม ให้
องค์กรประสบผลส าเร็จและมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จในธุรกิจ 
 2. มีมาตรฐานสูง (High Standard) การเน้นการสร้างบริการท่ีแตกต่างท่ีดีเยี่ยมใส่ใจ
รายละเอียดจะช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจและมีมาตรฐานการบริการท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม  
 3. มีลักษณะปฏิบัติแบบอย่างผู้น าสนาม (In-the Field Leadership) การพัฒนาการบริการ
ได้ดีเลิศ ควรท่ีจะปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนของการท างานการบริการท้ังรับฟังซักถามรวมทั้งแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองอย่างจริงจัง โดยเน้นการส่ือสารแบบสองทางเพื่อใหเ้ข้าใจและน ามาพัฒนาการบริการต่อไป 
 4. มีความซื่อสัตย์ (Integrity) ความภูมิใจและมีทัศนคติท่ีดีในการให้บริการ ในบางครั้งอาจมี
ผลตอบแทนหรือมูลค่าอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้แต่เป็นส่ิงท่ีพึงกระท าและควรปฏิบัติ 
 คุณภาพการบริการ (Service Quality) หรือ “SERVQUAL” คือ โมเดลท่ีถูกออกแบบสร้าง
ขึ้นเพื่อก าหนดมิติช้ีวัดคุณภาพการบริการท่ีได้จากการรับรู้ของลูกค้าว่าเป็นตามคาดหวังหรือไม่  
เพี ย ง ใดโดย  Parasuraman, A ปี  ค .ศ .1985 ไ ด้แก่Tangible, Reliability, Responsiveness, 
Competency, Courtesy, Credibility, Security, Access, Communication, Understand of 
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customer (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985: pp 41-50) ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 10 ด้าน
ดังนี้  
 1. ลักษณะของการบริการ (Appearance) คือสภาพท่ีแสดงหรือปรากฏข้ึนและสามารถจับ
ต้องได้ในการให้บริการ เช่น บุคคล อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หรืออาคารสถานท่ี  
 2 ความไว้วางใจและเช่ือมั่น (Reliability) คือความสามารถของการน าเสนอรูปแบบ หรือ
ลักษณะของการบริการด้วยค ามั่นสัญญาท่ีมีน่าเช่ือถือได้อย่างชัดเจนถูกต้องแม่นย า 
 3. ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึงการตอบสนองการให้บริการแสดงความ
เต็มใจดูแลอย่างต่อเนื่องถูกต้องรวดเร็วพร้อมช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริกาอย่างเต็มท่ี
ทันทีทันใด 
 4. สมรรถนะ (Competence) หมายถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร ให้ข้อมูลและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึงการมีความสุภาพอ่อนน้อมรวมถึงบุคลิกภาพมีความ 
เหมาะสมเรียบร้อย มีไมตรีจิตท่ีท่ีจริงใจเต็มใจเป็นกันเอง รู้จักให้เกียรติผู้อื่นและการต้อนรับเหมาะสม 
ถูกกาละเทสะของผู้ปฏิบัติการให้บริการ  
 6. ความน่าเช่ือถือ (Creditability) หมายถึงความสามารถในด้านการสร้างความเช่ือถือค ามั่น
สัญญาด้วยความซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ  
 7. ความปลอดภัย (Security) หมายถึงสภาพท่ีบริการปราศจากสถานการณ์ท่ีอันตรายหรือมี
ความเส่ียงภัยหรือรวมทั้งปัญหาต่าง ๆ  
 8. การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึงการติดต่อเข้ารับบริการท่ีมีความสะดวกสบาย ไม่ยุ่ง 
ยากซับซ้อนโดยไม่ต้องรอคอยบริการนาน 
 9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึงความสามารถในการสร้างความเข้าใจต่อ
ลูกค้า พร้อมให้ความรู้ข้อมูลช้ีแจ้งขั้นตอนการแก้ปัญหาและอธิบายขอบเขตการบริการรวมถึงการส่ือ
ความหมายท่ีชัดเจน 
 10. การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding of customer) ค้นหาและพยายาม
เข้าใจความต้องการของลูกค้า สร้างความพอใจให้ความสนใจรู้ถึงความต้องการต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ท าให้ผูกพันและกลับมาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 ต่อมาในปีค.ศ.1988 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบขึ้นใหม่ซึ่งระบุด้านหรือมิติท่ีส าคัญต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดผลรวมในการรับรู้ของลูกค้าว่าเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพและพัฒนาจาก 10 ด้านเป็น 5 
ด้าน ท่ีเรียกว่า RATER  มีองค์ประกอบดังนี้ (Albarq, 2013) 
 1. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถท่ีสามารถด าเนินการได้ตรงตาม
สัญญา บริการตรงเวลาทุกครั้งมีและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 



96 

 

 2. ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ (Assurance) ความสามารถในการประกัน
ความเช่ือถือลูกค้ารู้สึกมั่นใจ ผู้ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส การต้อนรับท่ีดีเกิดจากความรู้และอัธยาศัยท่ีดี
ของพนักงานท าให้เกิดความเช่ือมั่น 
 3. ด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ (Tangibles) ส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ
ท่ีเห็นสัมผัสได้ และองค์ประกอบต่างๆ เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างท่ีลูกค้าเห็น ห้องรับรอง การจัด
สถานบริการ เครื่องแบบการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานบริการหรือผู้ให้บริการ 
 4. ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เรื่องของการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” คือการเอาใจ
ใส่ดูแลแบบใกล้ชิดในความต้องการเฉพาะบุคคลเห็นอกเห็นใจ รับฟังปัญหาและยังสามารถจดจ าช่ือ
ลูกค้ารวมถึงการเปิดให้บริการในวันเวลาท่ีสอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของลูกค้า 
 5. ด้านการตอบสนองของผู้ให้บริการ (Responsiveness) เต็มใจรับฟังลูกค้าหมายถึง การไม่
เคยปฏิเสธลูกค้าก่อนพร้อมและเต็มใจในการให้บริการพยายามให้ความช่วยเหลือ ท าตามความ
ต้องการและพร้อมให้บริการท่ีรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจ ดังแสดงในตารางท่ี 2.13 ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.13 สหสัมพันธ์เกณฑ์ท่ีลูกค้าใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ ใน “SERVQUAL” 
ปัจจัย 10 ด้าน ส าหรับ
ประเมินคุณภาพการ

บริการ 

ปัจจัย 5 ด้าน ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการ 
บริการท่ี

เป็นรูปธรรม 
ความน่าเช่ือถือ
ในมาตรฐาน

คุณภาพ 

การตอบ 
สนองต่อ
ลูกค้า 

ความ
มั่นใจ 

เข้าใจและ 
เห็นใจ
ผู้อื่น 

1.บริการท่ีเป็นรูปธรรม *     
2. ความน่าเช่ือถือ  *    
3. การตอบสนอง   *   
4.ความสามารถการบริการ                 *  
5. อัธยาศัยไมตรี    *  
6. ความน่าเช่ือถือไว้ใจได้    *  
7. ความปลอดภัย    *  
8. การเข้าถึง     * 

9. การติดต่อส่ือสาร     * 
10. การเข้าใจลูกค้า     * 

 
ท่ีมา: วาวิณี ทองแย้ม, 2560 
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 นอกจากนี้ “SERVQUAL MODEL” ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างแพร่หลายใน
เรื่องของการจัดการคุณภาพการบริการท่ีช่วยในการก าหนดความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพการบริการในโรงแรม คุณภาพการบริการในภัตตาคาร การให้บริการของ 
Travel Agency อุตสาหกรรมการบินและรวมท้ังคุณภาพการบริการของมัคคุเทศก์ในอันท่ีจะช่วย
สร้างคุณภาพของการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการ (J. C. Min, 2015) ท้ังนี้คุณภาพ
การบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือว่า “คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีได้รับจริง ถ้าการบริการท่ีได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับความ
คาดหวังถือว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985 ) โดยลักษณะของการบริการ
การท่องเท่ียวนั้นนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการได้สัมผัสประสบการณ์ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกลางในการท่ีจะ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์เพื่อการเสริมสร้างคุณค่าประสบการณ์ส าหรับการท่องเท่ียวและช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ให้บริการในการสร้างผลงานหรือสร้างสรรค์งานต่อไป ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังภาพท่ี 2.13 ดังนี้ (Sørensen & Jensen, 2015) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.13 ลักษณะการบริการการท่องเท่ียวและการพบกันระหว่างประสบการณ์การท่องเท่ียว 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Sørensen & Jensen, 2015 
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 สรุปเรื่องคุณภาพการบริการถือว่ามีความส าคัญต่อทุกภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก คุณภาพการ
บริการท่ีดี การให้ความสะดวกตลอดจนการส่งมอบความจริงใจและมอบผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดให้ลูกค้า 
มีความซื่อสัตย์โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนและค านึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักและจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการบริการ
อย่างต่อเนื่องในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศและเป็นการช่วยสร้างความแตกต่างทาง
ธุรกิจโดยการส่งผ่านการบริการเรื่องของความเป็นรูปธรรมของบริการให้มีความชัดเจนมากขึ้น จนเกิด
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้และให้ความไว้วางใจตอบสนองพร้อมเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันทีเพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในสร้าง
ความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการและแสดงออกทางทักษะความรู้และการมีทัศนคติท่ีดี ตอบสนอง
ด้วยความสุภาพ เพื่อให้ผู้รับการบริการมั่นใจในบริการตลอดจนการรู้จักและเข้าใจในหลักการของ
ความสามารถการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการท่ีมีความแตกต่างของแต่ละผู้รับบริการ
 มากกว่านี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องของตัวชี้วัดคุณภาพการบริการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิจัยไว้พอสังเขปท้ัง 19 ประเด็นดังแสดงในตารางท่ี 2.14 ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.14 ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ 
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Ham & Weiler (2012) * 
   

* 
   

* 
       

Ryu et al. (2012) 
   

* * 
 

* * 
        

Bhat & Qadir (2013) * 
  

* * 
 

* * 
  

* * * 
  

* 
Testa & Sipe (2012) * * 

  
* * 

    
* 

 
* * * * 

Setó-Pamies (2012) * * 
 

* * 
  

* 
        

Liu & Chen (2013) * 
      

* 
    

* 
 

* 
 

Joon Choi & Sik Kim (2013)  *  *             
Suhairom et al. (2014) * * 

    
* 

   
* 

  
* 

  

Grobelna & Marciszewska 
(2013) 

* 
   

* * 
 

* 
   

* * * * 
 

Hon & Chan (2013) 
   

* * 
 

* * 
  

* * * * 
 

* 
Choi, Kim, Lee, & Lee (2014)    *   *          
Bansal & Taylor (2015) *   * *            

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารการศึกษา บทความและงานวิจัยต่างๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในการการศึกษา “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ผู้วิจัยพบว่ามีเนื้อหาข้อมูล 
จ านวนหนึ่งท่ีน่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับงานผู้วิจัย ดังนี้ 
 

2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศไทย 
 กรกช ตราชู และคณะ (2560) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 14 ราย โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธี
เลือกแบบเจาะจง และใช้เทคนิคการเลือกแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ สัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย SWOT และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัย พบว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวมีศักยภาพ ได้แก่แม่น้ ามูล การท าเครื่องปั้นดินเผา 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน และมีท่ีพักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง สร้างสรรค์ มี 6 ด้าน ได้แก่ พัฒนาส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความ
หลากหลายกับทุกช่วงวัย การเข้าถึงแหล่ง ท่องเท่ียว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เพิ่มส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงท่ีพักแบบสัมผัสวิถี ชีวิตชุมชน เน้นการจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวที่ให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมมากขึ้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเน้นการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และพัฒนาการตลาดการส่ือสารแบบบูรณาการไปยังกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย 
  
 ปิรันธ์ ชิณโชติ และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีใช้
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแนวสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักใน
การวิจัย คือผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในพื้นท่ีและ
นักวิชาการ ในอ าเภอสวนผ้ึง จ านวน 10 คน ผลการวิจัย 
พบว่ารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึงเป็นการสร้างหรือการเพิ่มมูลค่าให้แก่
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้สูงท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม น ามาสร้างนวัตกรรม
การสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวสินค้าหรือบริการการท่องเท่ียวใหม่ๆ โดย
ความร่วมมือจากท้ังผู้ประกอบการและชุมชน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และเพิ่ม
ทักษะให้แก่นักท่องเท่ียวได้ การศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่าการจะพัฒนาสวนผ้ึงให้ก้าวสู่การ
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เป็นเมืองท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น ต้องสามารถน าจุดเด่นของสวนผ้ึงมาพัฒนา
ร่วมกับองค์ประกอบของบริบทต่างๆให้ประสานสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ องค์ประกอบของ
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึงใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์, ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์, ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรม หรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์, 
การส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ 
  
 ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ (2557) ได้ศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการ
เตรียมความพร้อมของผู้วางแผนก าหนดนโยบาย ในฐานะผู้ส่งสารจากภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียว ในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการส่ือสารและช่องทางการ
ส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การสัมมนา การประชาสัมพันธ์ และส่ือโทรทัศน์เป็นส าคัญ 2)  
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐมีการประสานงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการ
ท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมอาเซียน และ 
3) หน่วยงานภาครัฐได้เตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนการเปิดการค้าเสรี การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาเซียนกับไทยในเรื่องบุคลากรวิชาชีพ การรองรับ
วิทยาฐานะของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดต้ังเครือข่าย 6 ภาค เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ และการก าหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นจุดขาย 
   
 ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) ท าการศึกษาการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ : กรอบแนวคิดสู่
แนวทางปฏิบัติส าหรับประเทศไทย โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกของสถานการณ์การท่องเท่ียวใน
ปัจจุบันและความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การท่องเท่ียวใหม่ เป็นการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาอัตลักษณ์และท าความ
เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม 2) การสร้างความโดดเด่นและความแตกต่าง 3) การหยั่งรู้ความต้องการ
ของตลาดในเชิงลึก 4) การเสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว และ 5) การปรับเปล่ียน
เทคนิคกลวิธีในการพัฒนาตลาด 
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2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Cetin & Yarcan (2017) การศึกษาครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์น าเท่ียวซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการจัดแพคเกจทัวร์น าเท่ียว ท้ังผู้ประกอบการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์น าเท่ียวท้ังสองฝ่ายต่างมี
ความส าคัญและบทบาทท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังส ารวจช่องว่างระหว่างทัศนคติของผู้ประกอบการ
น าเท่ียวและคุณลักษณะต่างๆของมัคคุเทศก์น าเท่ียวท่ีมีความเป็นมืออาชีพจ านวน 110 คน และ
ผู้ประกอบการน าเท่ียวต่างประเทศ 56 ราย ท่ีมีความแตกต่างท่ีหลากหลายเรื่อง เช่นการรับรู้  
ความส าคัญของทักษะภาษาต่างประเทศ ความสามัคคีการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว
และทักษะการสร้างภาพลักษณ์การเป็นตัวแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามรายการน าเท่ียว  
  
 Chilembwe & Mweiwa (2014) ศึกษาเรื่องการประเมินบทบาทของมัคคุเทศก์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางและก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น าเท่ียวเพื่อช่วย
ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในการเช่ือมโยงนักท่องเท่ียวในการเพิ่มประสบการณ์ และ
ความท้าทายท่ีมัคคุเทศก์ต้องเผชิญในการน าเท่ียวและระบุแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีท้าทายส าหรับ
มัคคุเทศก์ในมาลาวี โดยใช้ค าถามปลายเปิดแบบแบ่งกึ่งโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์ท้ังมัคคุเทศก์และ
นักท่องเท่ียวในมาลาวี ผลการศึกษาพบว่บทบาทการเป็นผู้น าเป็นตัวแทนเป็นส่ิงส าคัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์และการอบรมยังไม่มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอซึ่งข้อเสนอแนะควรจัดต้ังสมาคมการ
มัคคุเทศก์ให้ท่ัวประเทศเพื่อฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน  
  
 J. Min (2014) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด จากคุณภาพชีวิตของมัคคุเทศก์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของ
จุดหมายปลายทาง ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความเครียดในอาชีพ
และสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเครียดจากงานกับคุณภาพชีวิต 
และในทางปฏิบัติผลการวิจัยสามารถให้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของความฉลาด
ทางอารมณ์ และการจัดการความเครียดของมัคคุเทศก์ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตระดับท่ีสูงขึ้น พื่อส
นับสนุนแนวคิดท่ีว่าความเครียดในงานท่ีสูงขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตท่ีลดลง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ี
ในการประเมินภาวะสุขภาพท่ัวไปสุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดีและผู้ท่ีมีระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเข้าใจตนเองมากขึ้นและมีกลยุทธ์ในการรับมือกับความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
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 Teruel & Viñals (2014) จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าโดยผ่านมัคคุเทศก์
และผู้ส่ือความหมายซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์โดยการ
ส ารวจในระบบการศึกษาของสเปนได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุมิติความสามารถเหล่านี้ของ
หลักสูตรระดับปริญญาในการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิควาเลนเซีย โดยการ
พัฒนากิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมต่อทางร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณกับจุดหมาย
ปลายทางและทรัพยากรในพื้นท่ีของตน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนโดยการส่งเสริมใน
เรื่องการตระหนักรับรู้และให้ความส าคัญต่อทรัพยากร และมิติของสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับการแปล
ความหมายทางมรดกและทรัพยากร 
  
 C.-J. Wang et al., (2014) เป็นการศึกษา สาระส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จากมุมมองนักท่องเท่ียวการท่องเท่ียวท่ีได้รับความคิดสร้างสรรค์เป็นจ านวน
ท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งแนวคิดนี้ยังคงค่อนข้างคลุมเครือ และจ าเป็นต้องวิจัยเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับนักท่องเท่ียวในไต้หวัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารภายนอกและ
การสะท้อน ภายในช่วยสร้างรูปแบบของประสบการณ์ ในด้านของความคิดสร้างสรรค์ นักท่องเท่ียว
สภาพแวดล้อม  คน และ สินค้า / บริการ / ประสบการณ์ จิตส านึก / ความตระหนัก ความต้องการ 
และความคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเท่ียวภายในตัวเอง ตลอดท้ัง ประสบการณ์ นอกจากนี้ สติ / การ
รับรู้ เป็น ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับประสบการณ์ของ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันของประสบการณ์ 
  
 Prakash, M., & Chowdhary (2010) บทความนี้เน้นความส าคัญของมัคคุเทศก์ ซึ่งมีบทบาท
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย มัคคุเทศก์มีบทบาทส าคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวของจุดหมาย
ปลายทาง ในฐานะเป็นผู้ให้บริการสายตรงท่ีช่วยสร้างความประทับใจ เนื่องจากการท่องเท่ียวมีความ
เกี่ยวข้องท่ีหลากหลายจึงมีความคาดหวังท่ีแตกต่างจากมัคคุเทศก์ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียม
บทบาทต่างๆไว้ส าหรับมัคคุเทศก์ โดยบทความนี้ช่วยประเมินความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเพื่อท าความ
เข้าใจว่าควรจะท าอย่างไร มีการอ้างอิงต่องานวิจัยท่ีวิเคราะห์ความท้าทายท่ีมัคคุเทศก์เผชิญ ส่วน
สุดท้ายทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างสมรรถนะความสามารถให้มัคคุเทศก์ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย”มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย และ3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยการศึกษา
ตามหลักระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดับ (Exploratory Sequential Instrument 
Mixed Method Design) เริ่มด้วยการด าเนินการเก็บรวบรวมและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพและน าไปสู่การด าเนินการเก็บรวบรวมและสรุปประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใน
ล าดับต่อมา (Creswell, 2014) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพน ามาอธิบาย
ขยายความส่ิงท่ีศึกษาและน ามาสร้างขอ้ค าถามเพื่อใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
  ด าเนินการโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลตามหลักตรรกะในการเข้าถึงข้อมูล
ความจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method)  โดยวิ ธี วิ จัย เ ชิงส ารวจ (Survey Research)  ซึ่ ง ต้อง ใ ช้วิ ธีทางสถิ ติ
คณิตศาสตร์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผนวกกับการใช้
เทคนิคท่ีเรียกว่า “การวิเคราะห์องค์ประกอบ” (Factor analysis) เพื่อน าผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรท่ี
ได้น ามาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยเทคนิคท่ี เรียกว่า “การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ” 
(Multiple Regression analysis) เพื่อน าไปสู่การอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลในเชิง
ประจักษ์อย่างถูกต้องและชัดเจน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555; สุวิมล ติรกานันท์, 2557) ในล าดับต่อไป 
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 ซึ่งก าหนดการวิจัยโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร (Document study) รายงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ทบทวนต าราท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังสถิติ
ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการท างานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการด าเนินงานวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาโดยครอบคลุมประเด็นท่ีมีความส าคัญในแต่ละ
ประเด็น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีชัดเจนถูกต้องจนได้มาซึ่งผลสรุปของงานวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  3.3 สมมติฐานการวิจัย 
  3.4 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
   3.4.1 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   3.4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3.4.3 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 
   3.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.4.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   3.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3.5.3 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 
   3.5.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.5.5 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
  3.7 จรรยาบรรณในการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ 

ที่พึงประสงค์ 

• ด้านความรู้ 

• ด้านทักษะ 

• ด้านคุณลักษณะ 

• ด้านทัศนคติ 
 

การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

• ความน่าเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ 

• การตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวและความม่ันใจ 

• ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา 

• ความเป็นผู้น าและความคิดสร้างสรรค์ 

• การติดต่อส่ือสาร 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ 
ในปัจจุบนั 

• ด้านความรู ้

• ด้านทักษะ 

• ด้านคุณลักษณะ 

• ด้านทัศนคติ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 
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3.2 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ภาพท่ี 3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
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3.3 สมมติฐานงานวิจัย  

 สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึงการคาดการณ์หรือคาดคะเนค าตอบของผู้วิจัยไว้ล่วงหน้า 
และน าสมมติฐานท่ีต้ังไว้มาท าการทดสอบหรือพิสูจน์ ซึ่งส่ิงท่ีคาดจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการอธิบายและก าหนดข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีทดสอบในงานวิจัย 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) โดยแบ่งสมมติฐานได้เป็น 2 ดังนี้  
 3.3.1. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) เป็นการต้ังสมมติฐานขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือและมีเหตุผลภายใต้หลักวิชาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุน
สมมติฐานนั้น โดยผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการศึกษาและวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่ง
ผลของสมมติฐานอาจจะตรงหรือไม่ตรงตามท่ีได้ต้ังสมมติฐานไว้ 
 3.3.2 สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เป็นการต้ังสมมติฐานท่ีน ามาใช้ในการ
ทดสอบค่าทางสถิติ โดยการเขียนอธิบายในรูปแบบของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นค่าพารามิเตอร์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในแบบสมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 
ซึ่งจะช่วยก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและเป็นกรอบแนวทางในการวิจัยและน าเสนองานวิจัยได้
อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือขึ้น โดยพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 สมมติฐานที่1 สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง ส่งผลต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน ส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 1.3 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 1.4 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านลักษณะเฉพาะตน ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 2.2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 2.3 ความรู้ด้านการส่ือสาร ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
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 สมมติฐานท่ี 2.4 ความรู้กิจกรรมของชุมฃน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 2.5 ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
   สมมติฐานที่ 3 สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านบทบาทของตนเอง ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 3.1  การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 3.2 การใหค้วามเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 3.3 ความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 3.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 สมมติฐานท่ี 3.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 3.6 ความรับผิดชอบในการให้บริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานที่ 4 สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านทักษะ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 4.1 ทักษะการท างานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
 สมมติฐานที่ 4.2 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 4.3 ประสิทธิภาพการท างาน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
 สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านคุณค่าทางสังคม ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 5.1 ความสัมพันธ์ท่ีดีพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 5.2 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 5.3 ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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3.4  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) 

3.4.1 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.4.1.1 ประชากร (Population) หมายถึง “คน” หรือกลุ่มของส่ิงมีชีวิตใดๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาโดยท่ีสมาชิกในแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยมีคุณสมบัติหรือลักษณะบางอย่างรวมกัน โดยผู้วิจัย
ก าหนดและใช้ในการศึกษา (ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์, 2556) ซึ่งประชากรในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ
มัคคุเทศก์ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ จ านวน 41,452 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2558) แต่
เพียงพอท่ีจะสามารถให้ข้อมูลในประเด็นท่ีต้องการศึกษาจนได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนอิ่มตัว (Fusch & 
Ness, 2015) 
  3.4.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ หมายถึงจ านวนย่อยหรือกลุ่มย่อยท่ีเลือกมาจาก
ประชากรเหล่านั้นน ามาใช้เป็นตัวแทนของประชากรผู้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะท าการศึกษา 
โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างต่างๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ประกอบด้วย 
  กลุ่มท่ี 1 มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ใช้รหัสแทน GE จ านวน 4 คน 
  กลุ่มท่ี 2 มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน ใช้รหัสแทน GG จ านวน 2 คน 
  กลุ่มท่ี 3 มัคคุเทศก์ภาษาสเปน ใช้รหัสแทน GS จ านวน 2  คน  
  กลุ่มท่ี 4 มัคคุเทศก์ภาษาจีน ใช้รหัสแทน GC จ านวน 2  คน 
  3.4.1.3 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยท่ี (Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, 2016) โดยกลุ่มตัวอย่างพิจารณาความ
เหมาะสมโดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ความช านาญในเรื่องนั้นๆของผู้ท าวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ (อัญ
ชนา ณ ระนอง, 2554) ท่ีกล่าวว่าใช้เกณฑ์ในการเลือกก าหนดโดยผู้วิจัยเองและจากการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อก าหนดลักษณะของตัวแปรเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยและใช้เทคนิคแบบโควต้า 
(Quota sampling) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความยืดหยุ่นมาก ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยก าหนดได้ล่วงหน้า
จากแต่ละกลุ่มของประชากร โดยแบ่งตามคุณลักษณะความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีจะรวมด้วยกันและ
เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Robinson, 2014) โดยงานวิจัยนี้พบว่าข้อมูลอิ่มตัว
ท่ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 ซึ่งเป็นไปตามท่ี (Hennink, 2013) กล่าวไว้เรื่องของการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป เนื่องจากหากกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มใหญ่เกินไปอาจท าให้สภาพแวดล้อมของผู้เข้าร่วมรู้สึกไม่สบายใจร่วมกันอาจจะ
ส่งผลให้การสนทนากลุ่มไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
   
  



 

 

111 

  โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์
การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้  
  กลุ่มที่ 1 มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเป็นหลัก ได้รับ
บัตรอนุญาติจากกรมการท่องเท่ียวเพราะเป็นผู้ผ่านการรับรองมีความน่าเช่ือถือปฏิบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (กรมการท่องเท่ียว, ม.ป.ป.)  และ
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลท่ีหลากหลายเกี่ยวกับสมรรถนะด้านต่างๆ ของมัคคุเทศก์ท่ีมีอยู่ในและ
อ้างอิงจากสถิตินักท่องเท่ียวต่างชาติจากภูมิภาคยุโรปมากเป็นอันดับ 1 ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
  กลุ่มที่ 2 มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน เป็นผู้ใช้ภาษาเยอรมันในการท างานเป็นหลัก 
ได้รับบัตรอนุญาติจากกรมการท่องเท่ียวเพราะเป็นผู้ผ่านการรับรองมีความน่าเช่ือถือปฏิบัติถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (กรมการท่องเท่ียว, ม.ป.ป.) 
และมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลท่ีหลากหลายเกี่ยวกับสมรรถนะด้านต่างๆ ของมัคคุเทศก์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันและอ้างอิงจากสถิตินักท่องเท่ียวต่างชาติจากภูมิภาคยุโรปมากเป็นอันดับ 2 ท่ีเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
  กลุ่มที่ 3 มัคคุเทศก์ภาษาสเปน เป็นผู้ใช้ภาษาสเปนในการท างานเป็นหลัก ได้รับ
บัตรอนุญาติจากกรมการท่องเท่ียว เพราะเป็นผู้ผ่านการรับรองมีความน่าเช่ือถือ ปฏิบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (กรมการท่องเท่ียว, ม.ป.ป.) และ
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ข้อมูลท่ีหลากหลายเกี่ยวกับสมรรถนะด้านต่างๆ ของมัคคุเทศก์ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และอ้างอิงจากสถิตินักท่องเท่ียวต่างชาติจากภูมิภาคยุโรปท่ีใช้ภาษาสเปนในการติดต่อส่ือสาร ท่ี
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
  กลุ่มที่ 4 มัคคุเทศก์ภาษาจีน เป็นผู้ใช้ภาษาจีนในการท างานเป็นหลัก ได้รับบัตร
อนุญาติจากกรมการท่องเท่ียวเพราะเป็นผู้ผ่านการรับรองมีความน่าเช่ือถือปฏิบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (กรมการท่องเท่ียว, ม.ป.ป.) และ
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลท่ีหลากหลายเกี่ยวกับสมรรถนะด้านต่างๆ ของมัคคุเทศก์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
อ้างอิงจากสถิตินักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (มัคคุเทศก์)  
มัคคุเทศก์ รหัส เกณฑ์การก าหนด 

 ภาษาในการท างาน ประสบการณ์ เหตุผล 
มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

(จ านวน 4 คน) 
GE1 
GE2 
GE3 
GE4 

อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 

มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 

ได้ข้อมูลสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ด้านต่างๆ 

หลากหลายในปัจจุบัน 

มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน
(จ านวน 2 คน) 

GG1 
GG2 

เยอรมัน 
เยอรมัน 

มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 

ได้ข้อมูลสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ด้านต่างๆ 

หลากหลายในปัจจุบัน 
มัคคุเทศก์ภาษาสเปน

(จ านวน 2 คน) 
GS1 
GS2 

สเปน 
สเปน 

มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 

ได้ข้อมูลสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ด้านต่างๆ 

หลากหลายในปัจจุบัน 
มัคคุเทศก์ภาษาจีน

(จ านวน 2 คน) 
GC1 
GC2 

จีน 
จีน 

มากกว่าา 15 ปี 
มากกว่าา 15 ปี 

ได้ข้อมูลสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ด้านต่างๆ 

หลากหลายในปัจจุบัน 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
 

3.4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์ในการท าสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) น าไปสู่การสนทนากลุ่มแบบเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (มัคคุเทศก์) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเข้าใจ สมรรถนะ ศักยภาพ อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆของมัคคุเทศก์ โดยใช้หลักการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีต่างๆ เอกสาร หนังสือวารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและ
เอกสารรวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนรูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางมา
สร้างเป็นข้อค าถามประเด็นท่ีส าคัญในแต่ละหัวข้อซึ่งได้จากกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อท่ี 1 คือ”เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” เพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ (มัคคุเทศก์) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆในขณะปฏิบัติงานจริง
รวมท้ังองค์ประกอบสมรรถนะในด้านต่างๆ ตามความจริงน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ในเชิงปริมาณ
ต่อไป 
 โดยการก าหนดขอบเขตเนื้อหางานวิจัยและประเด็นในการสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมในงานของผู้วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดโดยบูรณาการร่วมกับหลัก
แนวคิดทฤษฎีของ (McClelland, 1973) ท่ีกล่าวถึงเรื่องของสมรรถนะโดยมีรายละเอียดเนื้อหา
ประเด็นในการสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ คือ 
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  ส่วนท่ี 1 ค าช้ีแจงวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 
   ส่วนท่ี 2 ค าช้ีแจงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ รายได้ 
   ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
  ส่วนท่ี 3 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง 
  ส่วนท่ี 4 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการน าเท่ียวด้านใดบ้าง 
   ส่วนท่ี 5 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
  ส่วนท่ี 6 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติในการท างานอย่างไร 
  สวนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ 
 

3.4.3 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ข้อท่ี 1 อันได้แก่ “เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” โดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ (Focus group) โดยศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีต่างๆ หนังสือวารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและเอกสารอื่นๆตลอดจนศึกษา
รูปแบบและวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด 
(Open form) คือลักษณะท่ีไม่ก าหนดค าตอบแต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้หัวข้อท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2552) ตาม
กรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยคือ“เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” 
  ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสัมภาษณ์จากการทบทวน
วรรณกรรม เอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อค าถามการสนทนากลุ่ม เสนอและ
ทดสอบความเข้าใจกับอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิทยานิพนธ์หลัก ในการตรวจสอบความถูกต้องความ
น่าเช่ือถือในเนื้อหา (Content validity) เพื่อให้ข้อค าถามข้อมูลการศึกษามีความถูกต้องเท่ียงตรง
น่าเช่ือถือให้มากท่ีสุดก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริงท่ีได้มีการก าหนดไว้ข้างต้น 
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3.4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลขึ้นใหม่ด้วยการ
ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) คือมัคคุเทศก์ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ จ านวน 4 คน ภาษาเยอรมัน จ านวน 2 คน 
ภาษาสเปน จ านวน 2 คน และภาษาจีน จ านวน 2 คน ท้ังหมดจ านวน 10 คน ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป และได้รับบัตรอนุญาตจากกรมการท่องเท่ียว  
  ขั้นตอนท่ี 2 ใช้แบบสัมภาษณ์ด าเนินการสนทนากลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์เรื่องท่ีก าลัง
ศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทราบแนวทางรวมถึงประเด็นการสัมภาษณ์ และขออนุญาต
บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ (ถ้าเป็นไปได้) จดบันทึก สรุปประเด็นต่างๆ ท้ังนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ร่วม
สนทนาด้วยตนเองและออกแบบเรื่องเวลาท่ีเหมาะสมคืออยู่ระหว่าง 1-2 ช่ัวโมง (D.L., 1997)  
  ขั้นตอนท่ี 3 หลังกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ
น ามาวิเคราะห์โดยวิธีการต่างๆและน าเทคนิคท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมเอกสาร 
การสังเกตการณ์จากผู้เข้าร่วมและการสัมภาษณ์ (Kolb, 2012) ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษามากท่ีสุด เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์
แบบเชิงคุณภาพและจัดการข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เปรียบเทียบตลอดจนอธิบายความสัมพันธ์และ
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลเพื่อหาตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมในกระบวนการล าดับต่อไป 
 

3.4.5 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เกณฑ์การวัดความเท่ียงตรงของ
ข้อมูลท่ีถึงจุดอิ่มตัวหรือข้อมูลซ้ า (Denzin, 2012; Kolb, 2012) เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น  
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลจากสัมภาษณ์มัคคุเทศก์มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) จากการสรุปผลการสังเกตเฉพาะ
กรณี น าเหตุย่อยๆแต่ละเหตุมารวมกันเพื่อน าไปสู่ผลสรุปและแยกหมวดข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคิด
วัตถุประสง ค์ของงาน ผู้วิ จัย  (Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, & Zoran, 2009; Zalaghi & 
Khazaei, 2016) 
 ท้ังนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัย ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการในการระบุ เน้นข้อมูล
และค าอธิบายของข้อมูล ความส าคัญของการเข้ารหัส ความน่าเช่ือถือ (Richard E Boyatzis, 1998) 
สามารถช่วยลดข้อมูลและสรุปส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหม่และมีความน่าเช่ือถือ (Castleberry & Nolen, 2018)  
ท้ังนี้ (Braun & Clarke, 2006) อธิบายการวิเคราะห์แก่นสาระด้วยการเริ่มท าความคุ้นเคยกับข้อมูล 
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(Fammiliarizing with data) ถอดข้อความและอ่านทบทวนซ้ า ๆ และจดบันทึกส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและท า
เครื่องหมาย จากนั้นก าหนดรหัส (Generating Innitial Codes) และรวบรวมแต่ละข้อมูล ไปสู่การหา
แก่นสาระ (Searching for Themes) โดยการตรวจสอบเข้าสู่แก่นสาระ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ตามท่ีก าหนดไว้ และด าเนินการทบทวนแก่นสาระ (Reviewing Themes) เรื่องของชุดข้อมูลและการ
ก าหนดรหัส เพื่อก าหนดการวิเคราะห์ ด้วยการก าหนดช่ือใจความท่ีส าคัญของแก่นสาระ (Defining 
andThemes) สู่การวิเคราะห์ปและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล และน าไปสู่การเขียนรายงาน 
(Producting the Report)   
 

3.5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

3.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.5.1.1 ประชากรแหล่งข้อมูลการศึกษา คือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยท่ีความหมายประชากรศาสตร์ 
หมายถึงหน่วยทั้งหมดท่ีต้องการศึกษาข้อมูล อาจเป็น คน สัตว์ สถานท่ี ส่ิงของท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ก็ได้ หรือหน่วยท้ังหมดท่ีอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของการวิจัย (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2554; ศิริชัย กาญ
จนวาสี, 2555)  
  3.5.1.2 กลุ่มตัวอย่างแหล่งข้อมูลการศึกษา คือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวยังประเทศไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน ท้ังนี้การคัดเลือกประชากรโดย
การสุ่มหรือเลือกขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ศึกษาแทนประชากร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ผู้วิจัยใช้หลัก
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งประชากรมีโอกาส
ได้รับเลือกเท่าๆ กัน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Palinkas et al., 
2015) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ 1) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนมากท่ีสุดจากการรายงานสถิติว่าชาวต่างประเทศ ปี พ.ศ.
2557-2559 จาก 10 จังหวัดแรก (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา,2561) 2) สามารถเข้าใจและส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้เนื่องจากเป็นภาษามาตรฐานสากลท่ียอมรับได้เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามทัศนะของ Krejcie 
and Morgan ,1970 การค าณวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบกรณีท่ีประชากรมีจ านวน
ไม่แน่นอน (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2557) จากสูตรดังนี้ 
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𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)(𝑧2)

𝑒2
 

  โดยท่ี  
  N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยต้องการสุ่ม 
  E แทน ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง 
  Z แทน ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนด 
  ซึ่งค่าระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้  

  ระดับความเช่ือมั่น  𝑧0.05 = 1.96 หรือเท่ากับ 95% 

  ระดับความเช่ือมั่น  𝑧.01= 2.58 หรือเท่ากับ 95% 
   
 ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 60% ซึ่งเป็นค่ากลางท่ียอมรับได้ทางสถิติหรือ 0.60 จาก
ประชากรท้ังหมด ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับค่าระดับความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถ
รับได้ 5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงค านวณได้ดังนี้ 
 

𝑛 =
(0.6)(1 − 0.6)(1.96)2

0.052
 

      =
(0.6)(0.4)(3.8416)

0.005
 

     =
0.92198

0.0025
 

      = 368.792 หรือ 369 ตัวอย่าง (คน)   

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 369 คน และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดของข้อมูลให้เกิดครบถ้วนความสมบูรณ์ของแบบสอบถามมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงเพิ่มเติมกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามเป็นจ านวน 410 คน 
 

3.5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และศึกษาแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Study) ในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ “เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถามภาษาอังกฤษเนื่องจากประชากรให้การเก็บข้อมูลคือนักท่องเท่ียวต่างชาติ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้  
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 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ อาชีพ  และรายได้ 
  ข้อท่ี 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
แบบ 2 ตัวเลือก ดังนี้ ชาย และหญิง 
  ข้อท่ี 2 อายุ เป็นระดับการวัดประเภทเรียงล าล าดับ (Ordinal Scale) แบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices Question) ท่ีแบ่งกลุ่มได้ตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนด
ช่วงอายุ ออกเป็น 5 ช่วง ได้ดังนี้ 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปี ขึ้นไป 
  ข้อท่ี 3 ระดับการศึกษา เป็นการจัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
แบบหลายตัวเลือก (Mutiple Choices Question) โดยท่ีระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบ่งได้ดังนี้ คือ มัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  ข้อท่ี 4 อาชีพ โดยเป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบบ
หลายตัวเลือก (Mutiple Choices Question) โดยการจัดข้อมูลประเภทอาชีพการท างาน แบ่งได้
ดังนี้ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ นักเรียน เกษียณ แม่บ้าน 
  ข้อท่ี 5 ทวีป โดยเป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบบ
หลายตัวเลือก (Mutiple Choices Question) เป็นการจัดข้อมูลแบ่งตามทวีปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบ่งได้ดังนี้ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลีย 
  ข้อท่ี 6 รายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal Scale) แบบ
หลายตัวเลือก (Mutiple Chices Question) โดยท่ีระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งได้ดังนี้ 
คือ น้อยกว่า 1,500 ดอลล่าสหรัฐ 1,501-3,000 ดอลล่าสหรัฐ 3,001-4,500 ดอลล่าสหรัฐ 4,501-
6,000 ดอลล่าสหรัฐ 6,000 ดอลล่าสหรัฐ ขึ้นไป 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ โดยข้อมูลค าถาม
ประกอบด้วยสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดย
จัดแบ่งข้อค าถามสมรรถนะมัคคุเทศก์ ออกเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านความรู้  ด้านทักษะ 
ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติ โดยท่ีตัวแปรของท้ัง 4 ด้านมีตัวแปรย่อยจ านวน 41 ตัวแปร ของ
ข้อค าถามท่ีใช้สร้างแบบสอบถามมีกระบวนการศึกษาดังนี้ 
  1. ตัวแปรจากทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะน ามาบูรณาการร่วมกับ
ตัวแปรท่ีได้ผลจากการท าสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ จ านวน 51ตัวแปร  
  2.น าตัวแปรท้ัง 51 ตัวแปร ด าเนิการตรวจสอบหาค่าความเท่ียวตรงโดยผู้เช่ียวชาญ
ผ่านตามเกณฑ์ จนเหลือตัวแปรท่ีมีความสมบรูณ์ในการน ามาสร้างข้อค าถาม จ านวน 41 ตัวแปร 
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 ก าหนดการวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ของตัวแปรท้ัง 41 ตัว
แปรดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ด้านความรู้ (Knowlege) จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับการ
บริการ 2) ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 3) ความรู้ด้านส่ือสาร 4) ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 5) ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 6) ความรู้กิจกรรมของชุมชน 7) ความรู้เรื่องศิลปะ 8) ความรู้ภาษาต่างประเทศ 9) 
ความรู้การใช้ทรัพยากรท่ียั่งยืน 10) ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
  2. ด้านทักษะ (Skill) จ านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย 1) ทักษะการท างานบริการ 2) 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3) รับมือกับการปัญหา 4) เทคนิคการบริการ 5) ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 6) ทักษะเชิงสร้างสรรค์ 7) การฟังท่ีดี 8) ทักษะการพูดท่ีชัดเจน 9) ประสิทธิภาพ
การท างาน  
  3. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความเห็นใจ
นักท่องเท่ียว 2) การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 3) การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน 
4) ความซื่อสัตย์ 5) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเท่ียว 6) การมีส่วนร่วมกับชุมชน 7) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน 8) บุคลิกภาพดี 9) เคารพในความต่างวัฒนธรรม 10) ความรับผิดชอบ 11) 
ตอบสนองการท างานได้รวดเร็ว 
  4. ด้านทัศนคติ (Attitude) จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ 
บุคคลิกภาพท่ีดี  3) ควบคุมอารมณ์ได้ดี 4) ความภาคภูมิในการท างานกับนักท่องเท่ียว 5) มาตรฐาน
ทางจริยธรรม 6) สร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเท่ียว 7) ดูแลความต้องการของนักท่องเท่ียว 8) 
ความคิดเชิงบวกกับชุมชน 9) เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 10) ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 11)
การเช่ืยมโยงท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยข้อมูลค าถาม
ประกอบด้วยตัวแปรย่อยการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 24 ข้อ โดยข้อค าถามท่ีใช้
สร้างแบบสอบถามการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีกระบวนการศึกษาดังนี้ 
  1) ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้
จ านวน 26 ตัวแปร  
  2) น าตัวแปรท้ัง 26 ตัวแปร ด าเนิการตรวจสอบหาค่าความเท่ียวตรงโดยผู้เช่ียวชาญ
ผ่านตามเกณฑ์ จนเหลือตัวแปรท่ีมีความสมบรูณ์ในการน ามาสร้างข้อค าถาม จ านวน 24 ตัวแปร 
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 โดยการก าหนดการวัดข้อมูลแบบมาตราอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ของตัวแปรท้ัง 24 
ตัวแปรดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน 2) ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้า
บ้านจากการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ 3) ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน 4) การพัฒนาทักษะ
เฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน 5) การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 6) การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 7) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว 8) 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ช่วยสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมให้ท่านท่านสามารถส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 9) สนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 10) การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนจริง 11) สนับสนุนการ
สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 12) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น 13)  การสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 14) การเรียนรู้การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น15) สรรค์สร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 16) การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัต
ลักษณ์ 17) ความส าคัญของการอนุรักษ์ 18) ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชุมชน 19) เข้าใจความส าคัญของคุณค่ามรดกท้องถิ่น 20) ภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรม 21) น า
ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง 22) การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถสร้างมูลค่า
ให้กับการท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 23) ท่านเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยในการสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 24) การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
 ส่วนที่ 4 เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแบบลักษณะปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์และอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
ท้ังนี้ในส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating scale)  (Allen & Seaman, 2007; Sullivan & Artino Jr, 2013)  ซึ่ ง พบว่ าแบบ  Likert 
Scale เป็นแบบท่ีมีความน่าเช่ือถือเนื่องจากเน้นการวัดในมิติเดียวกันซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้อง
ต่องานของผู้วิจัยเพื่อใช้วัดทัศนคติและความรู้สึกท่ีเหมาะสมต่อการใช้วิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของรูปแบบ Pearson’s r สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
 โดยแบบ Likert scale แบ่งการวัดทัศนคติและความรู้สึก ได้ออกเป็น 5 ระดับเท่าๆกัน โดย
ก าหนดมาตรวัดแบบช่วงระยะ (Interval Scale) โดยท่ีหากเป็นข้อความเชิงบวกมาตรวัดจะมีตัวเลือก
เรียง 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์ หากเป็นข้อความเชิงลบมาตรวัดจะมีตัวเลือกเรียง 5 
ระดับ คือ 1 ,2, 3, 4, และ 5 ตามเกณฑ์ (Boone & Boone, 2012) แสดงได้ดังต่อไปนี้  
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 จากการอธิบายมาตรวัดซึ่งประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบท่ีกล่าวมา
สามารถแสดงสรุปให้ชัดเจนขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 เกณฑ์มาตรวัดแบบไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 
ข้อความเชิงบวก (favorable stament) ข้อความเชิงลบ (unfavorable stament) 

5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly agree) 5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 = เห็นด้วย (agree) 4 = ไม่เห็นด้วย 
3 = ไม่แน่ใจ (uncertain) 3 = ไม่แน่ใจ 
2 = ไม่เห็นด้วย (disagree) 2 = เห็นด้วย 
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (strongly disagree) 1 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ท่ีมา: Boone & Boone, 2012 
  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกรูปแบบข้อความเชิงบวกมาตรวัดโดยจะมีตัวเลือกเรียง 5 ระดับ คือ 5, 
4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์ โดยให้ความหมายของค่าเฉล่ียไว้ดังนี้ 
 การแปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีค านวณได้เป็น 5 ระดับ โดยใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกณฑ์ ค านวณค่าพิสัย (range) เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ าสุดของชุดข้อมูล 
(สุทิติ ขัตติยะและ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554) ความกว้างของอัตรภาคช้ัน โดยใช้สูตรดังนี้  
  จ านวนคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด = 5 -1 = 0.80   
     จ านวนช่วงช้ัน 5  
 ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญของส่วนสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์และส่วนการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ แสดงได้ดังตารางท่ี 3.3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียระดับความส าคัญ  
พิสัยระดับคะแนนเฉลี่ย 
(0.80) แต่ละช่วง 

ระดับความส าคัญ ค่าน้ าหนักและคะแนน 
ของตัวเลือกตอบ 

1. 00-1.80 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 1. 81-2.60 2 = ไม่เห็นด้วย 

2. 61-3.40 3 = ไม่แน่ใจ 

3. 41-4.20 4 = เห็นด้วย 

4. 21-5.00 5 = เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ท่ีมา: Boone & Boone, 2012 
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3.5.3 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพ 
 ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับสร้างแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิดงานวิจัยและก าหนดตัวแปรจากผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีต้องการศึกษา 
  3.5.3.1 น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 จากการ
สนทนากลุ่มมัคคุเทศก์มาสร้างข้อค าถามโดยจัดแบ่งข้อค าถามท่ีได้ท าการศึกษาตัวแปรท่ีเหมาะสม
เกี่ยวกับสมรรถนะ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านคุณลักษณะ 4) ด้านทัศนคติ และใน
ส่วนของข้อค าถามการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีท าการศึกษา
มารวมถึงแนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเรื่องสมรรถนะและเรื่องคุณภาพ
บริการตามแนวคิดของ (McClelland, 1973; และ Zeithaml et al., 1990) น าผลสรุปตัวแปรจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มาจัดท าแบบสอบถามครั้งสุดท้ายเพื่อน าลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลจริง  
  3.5.3.2 สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ“เพื่อประเมินสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย”จากการศึกษา
ข้อมูลเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมต่างๆและตัวแปรจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สามารถ
แบ่งแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลตามการด าเนินการวิจัยได้ 2 ชุด ดังนี้คือ  
   1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 (try out) โดยการส ารวจนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เดินเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด ในลักษณะ Try out  เพื่อเตรียมการ
ส าหรับการศึกษาท่ีส าคัญเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการออกแบบงานวิจัยท่ีดีในการทดลองหา
คุณภาพเชิงประจักษ์ (empirical approach) (Teijlingen, & Hundley, 2010) เพื่อน าไปสู่การสร้าง
แบบถามเพื่อส ารวจนักท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวน 410 ชุดต่อไป 
   2. แบบสอบถามชุดท่ี 2 (Main Survey) คือแบบสอบถามภาษาอังกฤษท่ี
สร้างขึ้นมาหลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรเพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
เหมาะสมกับงานผู้วิจัยมากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จ านวน 410 ชุด 
  3.5.3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยเสนอแบบสอบถามท่ีออกแบบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องให้เหมาะสมกับคุณภาพของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้
งานจริง โดยการวัดความเท่ียงตรง (Validity) กล่าวคือ ต้องมีความตรงถูกต้องชัดเจน ครอบคลุม
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมท่ีต้องการใช้วัดและในส่วนความเช่ือมั่น (Reliability) ความ
คงท่ีของผลท่ีได้จากการวัดจะได้ผลท่ีมีความคงท่ี (Stability) ไม่เปล่ียนแปลง (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2551) อธิบายดังนี้   
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  1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง ส่ิง ท่ี
สอดคล้องกันของเนื้อหารวมท้ังพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ซึ่งสามารถวัดได้ตรงตลอดจนต้องครอบคลุม
เนื้อหาท่ีต้องการจะวัด ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item- Objective 
Congruence Index: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมเมื่อค่า IOC มากกว่า 0.6 แสดงว่าข้อ
ค าถามวัดได้ตรงตามโครงสร้างของวัตถุประสงค์ และน าไปสู่การหาค่าความเช่ือมั่น หากต่ ากว่า 0.5 
ต้องพิจรณาปรับปรุงยังไม่สามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้างของวัตถุประสงค์ (สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 
พิสณุ ฟองศรี,2552) โดยใช้สูตรค านวณหาค่า IOC ดังนี้  
 

    
N

R
IOC 

=   

    IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถาม 

    ΣR  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
    N  คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
    
 โดยท่ีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item- Objective 
Congruence Index: IOC) มีเกณฑ์การประเมินแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   (1)  หมายถึง  สอดคล้องและวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   (0)  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   (-1) หมายถึง ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
  2. แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น ามาทดสอบความเช่ือมั่นหรือการ
ทดสอบ (Try out) จ านวน 30 ชุด ต่อกลุ่มประชากร คือนักท่องเท่ียวต่างชาติตามเกณฑ์ของงานวิจัย
ท่ีก าหนด และน าผล (Try out) มาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ต้องมีค่าระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.75  
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ท่ียอมรับได้จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือและแม่นย าสูง 
เหมาะสมต่อการน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้  
 ท้ังนี้โดยผลการพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเท่ียงตรงของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งท่านแรกเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการบริหารด้านการท่องเท่ียว ท่านท่ีสองเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการน าเท่ียวและการบริการด้านการ
ท่องเท่ียว และท่านท่ีสามเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว พบว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.80 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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  3. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นการค านวณค่าสถิตโดย คอนบรัค
แอลฟา (Cronbach alpha) ซึ่งใช้ในการหาความสัมพันธ์รายข้อของข้อค าถามท่ีใช้แสดงความคงท่ี
ของผลการวัดต่อกลุ่มเดิมไม่ว่าจะกี่ครั้งผลจะยังคงท่ีเสมอ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient- α) ความช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) หรือคอนบรัคแอลฟา 
(Cronbach alpha) โดยใช้สูตรในการค านวณดังนี้ 

    
   ∝  คือ  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  
   N   คือ จ านวนข้อความในเครื่องมือหรือข้อค าถามท้ังฉบับท่ีใช้วัด 

   𝑠𝑖
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ  

   𝑠𝑡
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบท้ังหมด 

  
 ท้ังนี้โดยผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
(SPSS) พบว่าค่าความเช่ือมั่นมีค่าเท่ากับ 0.905 จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 ผู้วิจัยน าผลการเก็บข้อมูลจากการทดสอบ (Try out) จ านวน 30 ชุด มาท าการทดสอบการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์
กันไว้ในกลุ่มเดียวกันก่อนน าไปสู่การเก็บข้อมูลจริงในล าดับต่อไป 
 

3.5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้หลักการการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท่ี “ข้อมูล” (Data) 
หมายถึงสารสนเทสหรือข้อเท็จจริงท่ีต้องการศึกษาหาค าตอบและอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งอาจได้จาก
ข่าวสาร ตัวเลข การค านวณ วิเคราะห์ รวมท้ังพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่ิงท่ีต้องการทราบและ “การ
รวบรวมข้อมูล” (Data collection) หมายถึงกระบวนการการท างานหรือท าการวิจัย โดยการ
แสวงหาข้อมูลท่ีต้องการแบบปฐมภูมิ โดยใช้เครื่องมือวิจัยและไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติต่อไป (สิน พันธุ์กิจ, 2551) โดยท่ีแหล่งการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
  1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ เป็น
ข้อมูลท่ีไม่เคยมีผู้ใดเก็บมาก่อนหรือยังไม่ผ่านการสังเคราะห์ได้จากการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล
โดยการน าแบบสอบถามงานวิจัยให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บ
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รวบรวมแบบสอบถามรวมท้ังตรวจสอบความถูกต้องน ากลับมาเพื่อด าเนินการ บันทึกคะแนน ลงรหัส
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลตามข้ันตอนต่อไป 
  2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูลท่ีผู้วิจัยรวบรวมหรือ
ถ่ายทอดมาจากข้อมูลช้ันต้นหรือน าข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่  โดยได้จาก
หนังสือท่ัวไป การค้นคว้า หนังสือต ารา หนังสือคู่มือการท างาน หนังสือราชการ รายงานความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ บทคัดย่องานวิจัย เอกสารชุดวิชา และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
 

3.5.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามเชิงปริมาณครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลของการศึกษา
สมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์และการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งมาจาก
แบบสอบถามท่ีได้ด าเนินการท าส ารวจท่ีครบตามเกณฑ์จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยสถิติท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
  คือข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวยังประเทศไทยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน ามาจัดน้ าหนัก
ความส าคัญในแต่ละข้อมูล (เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ) ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
  2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อจัดกลุ่มของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันรวมไว้ใน
กลุ่มเดียวกันของตัวแปรสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์และการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
  2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ หรือค่า Coefficients 
Regression (𝛽) ซึ่งค่า (𝛽) จะแทนระดับความส าคัญเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์บางประการระหว่างองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบกับตัว
แปรตามระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์และการให้บริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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ตารางท่ี 3.4 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ระเบียบ 
วิธีวิจัย 

 
ประชากร 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เทคนิคการสุ่ม เคร่ืองมือ 
ในการวิจัย 

การตรวจสอบ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อ1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ 
สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 

เชิง 
คุณภาพ 

มัคคุเทศก์ที่ ไ ด้ รับบัตรอนุญาตการ
ท างานจากกรมการท่องเที่ยวและมี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 
ปี 

10 แบบเจาะจง แบบสัมภาษณ์ 
 

•การวิเคราะห์เชิงบรรยายเน้ือหา 
•ตรวจสอบแบบสามเส้า 
•การวิเคราะห์แก่นสาระ 

ข้อ 2 เพ่ือประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่
พึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

เชิง 
ปริมาณ 

 
นักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินเข้ามา
ท่องเท่ียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

410 แบบตามสะดวก แบบสอบถาม •การวิคราะห์ 
-สถิติเชิงพรรณา 
•การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
•สถิตถดถอยพหุคูณ 

ข้อ 3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศไทย 

•การวิเคราะห์เชิงบรรยายเน้ือหาจากผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
 •ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
•เพ่ือแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 
 

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย,2560 
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3.6 การพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย  

  ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
   1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (เชิงคุณภาพ) คือแบบสัมภาษณ์ฉบับภาษาไทย
สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิชาการต่างๆ น ามาบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎี
สมรรถนะของ เดวิด แมคเคลแลนด์ (David Mccleland 1973) จนได้เป็นสมรรถนะตัวแปรหลัก ใน
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านคุณลักษณะ 4) ด้านทัศนคติ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาจากการตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องของเนื้อหาและข้อ
ค าถามท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงด้วยการท าสนทนากลุ่ม (Focus 
group) กับมัคคุเทศก์ท่ีได้รับบัตรอนุญาตจากกรมการท่องเท่ียว จ านวน 10 คน โดยการก าหนด
ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยและประเด็นในการสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาท่ี
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อท่ี 1 คือ “เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ใน
ปัจจุบัน” 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณ 
   2.1 สร้างแบบสอบถามชุดท่ี 2 (Try out 30 ชุด) คือแบบสอบถามภาษาอังกฤษท่ี
สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการก าหนดขอบเขตเนื้อหางานวิจัยและประเด็น
ต่างๆให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อท่ี 2 คือ “เพื่อ
ประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
ไทย” ซึ่งข้อค าถามของตัวแปรแบบสอบถามได้จากผลการสังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมซึ่งบูรณา
การร่วมกับผลสรุปของการท าสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ โดยน าแบบสอบถามส ารวจนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด ในลักษณะ Try out  เพื่อ
เตรียมการส าหรับการศึกษาท่ีส าคัญเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการออกแบบงานวิจัยท่ีดีใน
การทดลองหาคุณภาพเชิงประจักษ์ (empirical approach) (VanTeijlingen, E., & Hundley, 
2010) เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบสอบถาม จ านวน 410 ชุดต่อไป 
  2.2 สร้างแบบสอบถามชุดท่ี 3 คือแบบสอบถามภาษาอังกฤษท่ีสร้างขึ้นภายหลังจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร (Try out) เพื่อให้ได้ซึ่งตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
งานของผู้วิจัยมากท่ีสุดน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยและประเด็นต่างๆให้
สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีกล่าวมาโดยการ
ด าเนินการน าแบบสอบถามไปส ารวจนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 410 ชุด  
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  ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
  3.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบถือว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ใน
ทางการวิจัยเป็นอย่างมาก ช่วยลดจ านวนตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานช่วยในการแก้ปัญหาตัวแปร
อิสระด้วยการวิเคราะห์สมการความถดถอย และรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ไว้ด้วยกันโดยการ
สร้างเป็นตัวแปรใหม่ หรือเรียกว่าองค์ประกอบใช้เทคนิค (Factor Analysis) แล้วน าองค์ประกอบหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรท่ีละคู่ แล้วรวมตัวแปรท่ีสัมพันธ์กันมากไว้ใน
องค์ประกอบเดียวกัน (Schmitt, 2011) เพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปรและลดจ านวนตัวแปรท่ีมีอยู่
เดิมให้มีการรวมกันและถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาปัจจัยแฝงท่ีอยู่ภายใต้ตัวแปรส าหรับการประยุกต์ในงาน
เพื่อลดจ านวนตัวแปรท่ีมีจ านวนมากๆ หลังจากการสกัดตัวแปรแล้วแล้วผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจว่าจะ
เก็บตัวแปรใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง (Ruscio, J., & Roche, 2012) ซึ่งได้ประโยขน์ในการตีความและลดตัว
แปรและการวิเคราะห์องค์ประกอบและช่วยในการน ามาแปลงข้อมูลเพื่อน าไปทดสอบสมมติฐานหรือ
ปรับขนาดของข้อมูลในงานวิจัยได้ (Yong, A. G., & Pearce, 2013) 
 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (ExploratoryFactorAnalysis: EFA) 
น ามาใช้ศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีแพร่หลายและใช้ลดจ านวนตัวแปรและตีความหมายปรับ
ขนาดของข้อมูลได้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยเอง (Ruscio & Roche, 2012)  
 โดยท่ีค่าถ่วงน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นการทดสอบวัดความเพียงพอ
ของการกลุ่มตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett ซึ่งค่า 
KMO สามารถใช้ค านวณส าหรับตัวแปรแต่ละตัวและหลายตัวแปรท่ีแสดงถึ งอัตราส่วนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรและระหว่างตัวแปรกับความสัมพันธ์บางส่วนท่ีใช้ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 
ค่าหรือใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ารูปแบบของความสัมพันธ์ค่อนข้างเหมาะสมท าให้การวิเคราะห์ปัจจัยได้
ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.5 เป็นค่าท่ีได้การยอมรับ (Field, 2018) ซึ่งค่าถ่วงน้ าหนักของ
องค์ประกอบ (Factor Loading) จะพิจารณาค่าถ่วงน้ าหนักขององค์ประกอบจากค่าไอเกน 
Eigenvalue ท่ีมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งค่า Eigenvalue เป็นตัวที่บอกถึงความสามารถขององค์ประกอบใน
การอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้มากน้อยเท่าใด ถ้าหากค่า Loading ของตัวแปรใดมีค่า
สูงในตัวจะสามารถจัดตัวแปรในองค์ประกอบนั้นและยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบได้ (Yong & 
Pearce, 2013) 
 ผลสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อระบุจ านวนมิติข้อมูล (ปัจจัย) พบว่าจ านวนตัวแปรใน
ส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ จ านวน 32 ตัวแปร ถูกตัดออกจ านวน 
11 ตัวแปร และคงเหลือจ านวน 21 ตัวแปร จัดองค์ประกอบใหม่ได้ จ านวน 5 องค์ประกอบ และใน
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 15 ตัวแปร ไม่มีตัวแปร 
ถูกตัดออก คงเหลือจ านวน 15 ตัวแปร เท่าเดิม จัดองค์ประกอบใหม่ได้ จ านวน 4 องค์ประกอบ น า
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สรุป
เนื้อหาจัดองค์ประกอบและก าหนดช่ือใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของ
งานวิจัยและน าไปสู่การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในขั้นตอนต่อไป  

การพัฒนาตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในประเด็น
ต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนในกระบวนการพัฒนาแปร โดยผู้วิจัยได้สรุปประเด็นต่างๆดังนี้ 

1. ตารางท่ี 3.5 – 3.8 การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 
 2. ตารางท่ี 3.9 - การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) 
สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
 3. ตารางท่ี 3.10 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) การ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 4. ตารางท่ี 3.11 สรุปผลการสกัดตัวแปรสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
 5. ตารางท่ี 3.12 สรุปผลการสกัดตัวแปรการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 6. ตารางท่ี 3.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
 7.ตารางท่ี 3.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
 8. ตารางท่ี 3.14 แผนภาพกระบวนการการสกัดตัวแปร 
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ตารางท่ี 3.5 การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 
การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 

ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง ตัวแปรจากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 

ด้านความรู้ (Knowleadge) 
ความรู้ผลิตภัณฑ์ (Wang,2014)  พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  (GE1) 
การบูรณาการกับชุมชนท้องถ่ิน (จิตตินันท์, 2551)  วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ท้องถ่ิน  (GE1,GC1) 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Fernandez,2010)  การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  (GE2) 
ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Masilin 2016)  การใช้ภาษาต่างประเทศ  (GE3) 
ใช้เทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ (Leekitchwatana, 2013). สังคมเศรษฐกิจ เหตุการณ์บ้านเมือง  (GC1) 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Tesone, D. V.,  2012)  บทบาทหน้าท่ี ความรู้การวางแผน เทคนิคการท าทัวร์  (GG1.GG2) 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Tesone, D. V.,  2012)  ติดตามข่าวสารและเทศกาลท่ีส าคัญของประเทศไทย  (GS1) 
เข้าใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน (นาฬิกาอติภัค  2556)  ประวัติศาสตร์เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  (GE1,GC1) 
ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีท่องเท่ียว (สุดแดน 2554)  ความรู้ทั่วไปและความรู้รอบตัว ในการถ่ายทอด      (GE1,GE2,GC1) 

 
หมายเหตุ: มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ รหัสแทน GE มัคคุเทศกภ์าษาเยอรมัน รหัสแทน GG มัคคุเทศก์ภาษาสเปน รหัสแทน GS มัคคุเทศกภ์าษาจีน รหัสแทน GC  
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ตารางท่ี 3.6 การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรม และการสนทนากลุ่ม 
การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 

ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง ตัวแปรจากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 

ด้านทักษะ (Skill) 
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Belanich, Moses, 2016) การใช้ภาษาในการสื่อสาร  (GE1,GE2,GS1,GC1) 
จัดการกับการสื่อสาร (Belanich, Moses, 2016) การบริหารจัดการน าเท่ียว  (GC1) 
รับมือกับผลกระทบท่ีมีความเสี่ยง (Belanich, Moses, 2016) ทักษะการเป็นผู้น า (GG2GC1,GC2) 
ความหลากหลายของภาษา (Belanich, Moses, 2016) ทักษะเทคนิคในการบริหารงานและปฏิบัติงาน (GE3,GE4,GG1,GG2,GS2,GC2 
ความคิดสร้างสรรค์ (Belanich, Moses, 2016) ทักษะของการฟัง  (GE2,GG2) 
การตัดสินใจแก้ปัญหา (Belanich, Moses, 2016) ทักษะการรับมือและแก้ไขปัญหา  (GC1,GC2) 
ปฏิบัติงานเฉพาะเจาะจงได้ดี (Belanich, Moses, 2016) ทักษะการเจรจาและติดต่อสื่อสาร  (GE1,GE2,GS1,GC1) 
การคิดวิเคราะห์ (Tesone, 2012) ทักษะการสื่อความหมาย (GC1,GE2) 
ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว (Wang, 2012)    
เทนนิคการบริการ (จิตตินันท์, 2551)   

 
หมายเหตุ: มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ รหัสแทน GE มัคคุเทศกภ์าษาเยอรมัน รหัสแทน GG มัคคุเทศก์ภาษาสเปน รหัสแทน GS มัคคุเทศกภ์าษาจีน รหัสแทน GC  
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ตารางท่ี 3.7 การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรม และการสนทนากลุ่ม 
การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 

ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง ตัวแปรจากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 

ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดี (Saisuthanawit,2013)  รับฟังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  (GE2,GS1,GC1) 
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (Belanich, Moses, 2016) เคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง (GS1) 
เคียงข้างลูกค้าเสมอ (Belanich, Moses, 2016) ปฏิบัติโดยความเคารพความเป็นบุคคล (GE4,GG1,GG2,GC1) 
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดี  (Belanich, Moses, 2016 ความซื่อสัตย์  (GE3,GG2) 
พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก (Belanich, Moses, 2016) รอบคอบ ช่างสังเกต  (GS1,GC1) 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในท้องถ่ิน (G. Richards , 2012)  กระตือรือร้น มุ่งมั่นใส่ใจ  (GE1,GS1,GC1) 
สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจและเป็นมิตร (Chang,2014)  บุคลิกภาพ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย (GG2,GC2) 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในท้องถ่ิน (Fernandez,2010) อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี (GE1,GG1) 
ตอบสนองการบริการอย่างเต็มใจ (Parasuraman,Zeithaml,1985) สร้างความผูกพันท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว  (GE2,GE4,GG2) 
เข้าใจความต้องการของลูกค้า (Ariffin, A. 2012) รักในงานบริการและมีความรับผิดชอบ  (GE3,GG1) 

 
หมายเหตุ: มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ รหัสแทน GE มัคคุเทศกภ์าษาเยอรมัน รหัสแทน GG มัคคุเทศก์ภาษาสเปน รหัสแทน GS มัคคุเทศกภ์าษาจีน รหัสแทน G 
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ตารางท่ี 3.8 การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 
การบูรณาการระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 

ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง ตัวแปรจากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 

ด้านทัศนคติ (Attitude) 
รักษาจรรยาบรรณในอาชีพ (Belanich, Moses, 2016) ควบคุมอารมณ์ได้  (GE1,GE2,GS1,GC1) 
หลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ (Belanich, Moses, 2016) ไม่เลือกงาน ท างานด้วยความรัก  (GE4,GC2) 
ภูมิใจในการท างาน   (Belanich, Moses, 2016) สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว  (GG2,GC1) 
ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชน (จิตตินันท์, 2551)  มีจรรยาบรรณในอาชีพ  (GC2) 
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างด ี (จิตตินันท์, 2551)  จัดการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด  (GE3,GC1) 
เข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (Tesone, 2012)  สร้างความคิดบวกในการท างาน  (GE1,GS1,GC1) 
ให้บริการโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น (Kandampully, 2000)  มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว  (GE4,GC2) 
ทัศนคติท่ีดี  (Chung-Herrera, 2003) ภูมิใจในอาชีพตน  (GE2,GG2) 
  ใส่ใจ เมตตา เอื้อเฟื้อต่อทุกคน  (GE1.GE2,GG1,GS1,GC1) 
  เข้าใจความต้องการของนักท่องเท่ียว  (GG1,GC1) 

 
หมายเหตุ: มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ รหัสแทน GE มัคคุเทศกภ์าษาเยอรมัน รหัสแทน GG มัคคุเทศก์ภาษาสเปน รหัสแทน GS มัคคุเทศกภ์าษาจีน  
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ตารางท่ี 3.9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 51 ตัวแปร 
ข้อที่  การตรวจเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ 
IOC ข้อที่  การตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ ด้านทักษะ 
IOC 

1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ 1 15 ทักษะการท างานบริการ 1 
2 การบรูณาความรู้ท้องถ่ิน .33 16 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 1 
3 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 1 17 เทคนิคการวางแผน .33 
4 ความรู้วัฒนธรรมข้ามพรมแดน .33 18 รับมือกับการแก้ปัญหา 1 
5 ความรู้ด้านเทคโนโลยี .33 19 เทคนิคการบริการ 1 
6 ความรู้ด้านการสื่อสาร 1 20 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 1 
7 ความรู้เร่ือการใช้สื่อ .33 21 ทักษะเชิงสร้างสรรค์ 1 
8 ความรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน 1 22 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้หลากหลาย .33 
9 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 23 มีการฟังที่ดี 1 
10 ความรู้กิจกรรมของชุมชน 1 24 ทักษะการพูดที่ชัดเจน 1 
11 ความรู้เร่ืองศิลปะ .66 25 ประสิทธิภาพการท างาน   1 
12 ความรู้ภาษาต่างประเทศ 1  ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 9 

13 ความรู้การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 1    
14 ความรู้ในพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว 1    

 ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ประมิน 10    
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ข้อที่  การตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  
สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ด้านคุณลักษณะ 

IOC ข้อที่  การตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ด้านทัศนคติ 

IOC 

26 ความเห็นใจนักท่องเท่ียว 1 39 ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 1 
27 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 1 40 ความมั่นใจในบุคลิกภาพ 1 
28 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน 1 41 ควบคุมอารมณ์ได้ดี 1 
29 ความซื่อสัตย์ 1 42 ความภาคภูมิใจในการท างานกับนักท่องเท่ียว 1 
30 การตรงต่อเวลา 1 43 การเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียว .33 
31 การมีส่วนร่วมที่ดีกับชุมชน 1 44 มาตรฐานทางจริยธรรม 1 
32 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 1 45 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน 1 
33 ความฉลาด .33 46 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว 1 
34 บุคลิกภาพที่ดี 1 47 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 1 
35 การแลกแปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม  .33 48 เข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรม 1 
36 เคารพในความต่างวัฒนธรรม 1 49 สร้างแรงจูงใจในการท างาน .33  
37 ความรับผิดชอบในการให้บริการ 1 50 ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ้ืนที่ท่องเท่ียว 1 
38 ตอบสนองการท างานได้อย่างรวดเร็ว .66 51 ความคิดเชิงบวกับพ้ืนที่ท่องเท่ียว 1 

 ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ประมิน 11  ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ประมิน 11 
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ตารางท่ี 3.10 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 26 ตัวแปร 
ข้อที่  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
IOC 

1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน 1 
2 ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ 1 
3 ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน 1 
4 การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน 1 
5 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 1 
6 การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 1 
7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว 1 
8 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ช่วยสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมให้ท่าน 1 
9 การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน .67 
10 การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนจริง 1 
11 การสนับสนุนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 1 
12 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถ่ิน 1 
13 การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 1 
14 เรียนรู้การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน  
  .33 
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ข้อที่  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

IOC 

15 สรรสร้างประสบการณ์ที่ดีจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 
16 การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ 1 
17 ความส าคัญของคุณค่ามรดกท้องถ่ิน 1 
18 การได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินและชุมชน 1 
19 น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง 1 
20 การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน 1 
21 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยผ่านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 1 
22 เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินสามารถสร้างมูลค่าให้กับการท่องเท่ียว 1 
23 ท่านเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยในการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม .33 
24 การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน .67 
 ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ประมิน 24 ตัวแปร  
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ตารางท่ี 3.11 สรุปผลการสกัดตัวแปรสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปร 

แบบสอบถาม 30 ชุด 
ข้อค าถามตัวแปร 

แบบสอบถาม 400 ชุด 
ตัวแปร 

Regression 
ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก ประเภทตัวแปร เพื่อวัดค่าตัวแปรย่อย 

1.  สมรรถนะด้านความรู้  (Knowledge)  10 ข้อ
ค าถาม 

K1 ความรู้การบริการ ✓ ✓  

 K2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ✓ ✓  
 K3 ความรู้ด้านการสื่อสาร ✓ ✓  
 K4 ความรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน    
 K5 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ✓   
 K6 ความรู้กิจกรรมของชุมชน ✓ ✓  
 K7 ความรู้เร่ืองศิลปะ    
 K8 ความรู้ภาษาต่างประเทศ ✓ ✓  
 K9 การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน ✓   
 K10 ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ✓ ✓  
2. สมรรถนะด้านทักษะ (Skill) ข้อค าถาม 9 ข้อ  S11 ทักษะการท างานบริการ ✓ ✓  
 S12 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ✓ ✓  
 S13 รับมือกับการแก้ปัญหา ✓   
 S14 เทคนิคการบริการ    
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ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 30 ชุด 

ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 400 ชุด 

ตัวแปร 
Regression 

ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก ประเภทตัวแปร เพื่อวัดค่าตัวแปรย่อย 

 S15 ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 

   

 S16 ทักษะเชิงสร้างสรรค์ ✓   
 S17 การฟังท่ีดี ✓   
 S18 ทักษะการพูดท่ีชัดเจน ✓   
 S19 ประสิทธิภาพการท างาน ✓ ✓  
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attribute)  

11 ข้อค าถาม 
AB20 ความเห็นใจนักท่องเท่ียว    

 AB21 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างด ี ✓ ✓  
 AB22 การให้ความเสมอภาคต่อ

นักท่องเท่ียวและชุมชน 
✓ ✓  

 AB23 ความซื่อสัตย์ ✓ ✓  
 AB24 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

นักท่องเท่ียว 
   

 AB25 การมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน ✓ ✓  
 AB26 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชน 
✓ ✓  
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ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 30 ชุด 

ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 400 ชุด 

ตัวแปร 
Regression 

ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก ประเภทตัวแปร เพื่อวัดค่าตัวแปรย่อย 

 AB27 บุคลิกภาพท่ีดี ✓   
 AB28 เคารพในความต่างวัฒนธรรม ✓   
 AB29 ความรับผิดชอบในการให้บริการ ✓ ✓  
 AB30 ตอบสนองการท างานได้ 

อย่างรวดเร็ว 
✓   

4 ด้านทัศนคติ (Attitude) 11 ข้อค าถาม  AT31 ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ✓ ✓  
 AT32 ความมั่นใจในบุคลิกภาพ    
 AT33 ควบคุมอารมณ์ได้ดี ✓   
 AT34 ความภาคภูมิใจในการท างานกับ

นักท่องเท่ียว 
   

 AT35 มาตรฐานทางจริยธรรม     
 AT36 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน 
✓ ✓  

 AT37 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว ✓ ✓  
 AT38 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน ✓ ✓  
 AT39 เข้าใจความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 
✓   
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ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 30 ชุด 

ข้อค าถามตัวแปร 
แบบสอบถาม 400 ชุด 

ตัวแปร 
Regression 

ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก ประเภทตัวแปร เพื่อวัดค่าตัวแปรย่อย 

 AT40 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

✓ ✓  

 AT41 ความคิดเชิงบวกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ✓ ✓  

รวม 41 ตัวแปร 32 ตัวแปร 21 ตัวแปร  

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
หมายเหตุ:     แทนตัวแปรท่ีถูกตัดออกจากผลการทดสอบ Try out 30 ชุด 
    แทนตัวแปรท่ีถูกตัดออกจากผลการทดสอบ 400 ชุด 
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ตารางท่ี 3.12 สรุปผลการสกัดตัวแปรการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปรแบบ 

สอบถาม 30 ชุด 
ข้อค าถามตัวแปร
แบบสอบถาม400 

ชุด 

ตัวแปร 
Regression 

ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก 

การให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ข้อค าถาม  
24 ข้อ 

C1. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน ✓ ✓  

 C2. ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

✓ ✓  

 C3. ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน ✓ ✓  
 C4. การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน ✓ ✓  
 C5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง ✓ ✓  
 C6 การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ✓ ✓  
 C7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว ✓ ✓  
 C8. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ช่วยสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม  

ใหน้ักท่องเท่ียว 
   

 C9. การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ✓ ✓  
 C10.การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนจริง ✓ ✓  
 C11. การสนับสนุนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน    
 C 12. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถ่ิน ✓ ✓  
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ชื่อตัวแปร ข้อค าถามตัวแปรแบบ 
สอบถาม 30 ชุด 

ข้อค าถามตัวแปร
แบบสอบถาม400 

ชุด 

ตัวแปร 
Regression 

ลักษณะค าตอบ 
Likert Scale 
5 ตัวเลือก 

 C13. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ✓ ✓  
 C14. เรียนรู้การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน    
 C15. สรรสร้างประสบการณ์ที่ดีจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
 C16. การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ✓ ✓  
 C17. ความส าคัญของคุณค่ามรดกท้องถ่ิน    
 C18. ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินและชุมชน    
 C19. น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง ✓ ✓  
 C20. การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน ✓ ✓  
 C21. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยผ่านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์    
 C22. เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินสามารถสร้างมูลค่าให้กับการท่องเท่ียว    
 C23. ท่านเป็นส่วนหนึ่งท่ีในการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม    
 C24. การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ✓ ✓  

รวม 24 ตัวแปร 15 ตัวแปร  15 ตัวแปร  

หมายเหตุ:     แทนตัวแปรท่ีถูกตัดออกจากผลการทดสอบ Try out 30 ชุด ขณะท่ีผลการทดสอบ 400 ชุด ไม่มีตัวแปรถูกตัดออกเลย 
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ตารางท่ี 3.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ตัวแปรที่สังเกตได้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) Cronbach 

Alpha ด้านคุณค่า
และแนวคิด
ของตนเอง 

ด้านลักษณะ 
เฉพาะตน 

ด้านบทบาท
ของตนเอง 

ด้านทักษะ ด้ า นคุณค่ า
ทางสังคม 

AT31 ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ .712     0.96 
AT36 ความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน .735     
AT37 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว .782     
AT38 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน .649     

K1 ความรู้เก่ียวกับการบริการ  .619    0.98 
K2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์  .788    
K3 ความรู้ด้านการสื่อสาร  .741    
K6 ความรู้กิจกรรมของชุมชน  .761    
K8 ความรู้ภาษาต่างประเทศ  .774    
AB21 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี   .692   0.90 
AB22 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน   .784   
AB23 ความซื่อสัตย์   .848   
AB25 การมีส่วนร่วมที่ดีกับฃุมฃน   .785   
AB26 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชองฃุมฃน   .651   
AB29 ความรับผิดชอบในการให้บริการ     .934   
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ตัวแปรที่สังเกตได้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) Cronbach 
Alpha ด้านคุณค่า

และแนวคิด
ของตนเอง 

ด้านลักษณะ 
เฉพาะตน 

ด้านบทบาท
ของตนเอง 

ด้านทักษะ ด้ า นคุณค่ า
ทางสังคม 

S11   ทักษะการท างานบริการ    .798  0.90 
S12 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    .916  
S19 ประสิทธิภาพการท างาน    .641  

AT40 ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ้ืนที่ท่องเท่ียว     .788 0.91 
AT41 ความคิดเชิงบวกกับพ้ืนที่ท่องเท่ียว     .823 
K 10 ความรู้ในพ้ืนที่ท่องเท่ียว     .719 
       

รวม 21 ตัวแปร 
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ตารางท่ี 3.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการให้บริการการท่องท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ตัวแปรที่สังเกตได้ 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) Cronbach 

Alpha ด้านการร่วมสร้างคุณค่า
ประสบการณ์อย่างแท้จริง 

ความมุ่งมั่นต้ังใจ
ของเจ้าบ้าน 

การเข้าถึง
ประสบการณ์จริง 

เรียนรู้ในวัฒนธรรม 
ประเพณีที่แตกต่าง 

C1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน    .890  
C2 ความผูกพันระหว่างนักท่องเ ท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วม 

กิจกรรมสร้างสรรค์  
 .659   0.901 

C3 ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน  .727   
C4 การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน  .789   
C5 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง   .785   
C6 การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน    .823 
C7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว    .830 0.902 
C9 การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน  .  .852 
C10 การเรียนรู้ วิ ถีชี วิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้ างสรรค์ 

กับชุมชนจริง 
.  .789  

C12 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น        .712  
C13 การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   .753  
C16 การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์  .789  .  
C19 น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง  .823    0.890 
C20 การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น .751    
C24 การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น .697    

รวม 15 ตัวแปร 
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ภาพท่ี 3.3 แผนผังกระบวนการการสกัดตัวแปรงานวิจัย 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
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3.7 จรรยาบรรณในการวิจัย 

 ส าหรับการวิจัย “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์กระบวนการวิจัย 
(Research Process) เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ระหว่างการด าเนินการวิจัย หลังการ
ด าเนินการวิจัย รวมท้ังกระบวนการรายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าน าผลไปใช้
ประโยชน์ๆได้จริงและเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Research code of conduct) ในการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติคุณ 
ช่ือเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัยในสาขาวิชาชีพของตน (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2561) ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติไม่น าความคิดเห็น
ส่วนตนมาใช้หรือตัดสินในการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ยอมรับแนวคิดผู้อื่นไม่มีการบังคับหลอกลวง
รวมท้ังให้ความเคารพศักด์ิศรีและสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้
งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานผู้วิจัย 
 ด า เนินการวิ จัย ในรูปแบบเ ชิ งผสมผส านโดยการวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ (Qualitative 
Methodology) ด้วยวิธีการแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากมัคคุเทศก์จ านวน 10 คน โดยข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะแสดงด้วยรหัสแทนของทุก
คน และส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ใช้สถิติในการวิเคราะห์และใช้
แบบสอบถามภาษาอังกฤษในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยัง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) จนน าไปสู่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดของผู้ให้ข้อมูลตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ค่าน้ าหนักตัว
แปรท่ีมีความถูกต้องชัดเจนมากท่ีสุด จนน าไปสู่หาความสัมพันธ์ของตัวแปรในงานวิจัย 
 ดังนั้นการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ผู้วิจัยมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้า
และด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และหลักวิขาการ 
เพื่อท่ีจะน าเสนอผลงานการวิจัยครั้งนี้ ในอันท่ีจะสามารถน าไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 



 

บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึ่งประสงค์ต่อ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix 
Methods) ระหว่างวิธีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ภายใต้วัตถุประสงค์งานวิจัย คือ 
 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
 2 เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศไทย 
 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจาก
ผู้ให้ข้อมูล คือมัคคุเทศก์ท่ีผ่านการอบรมจากกรมการท่องเท่ียวและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีขึ้น
ไป จ านวน 10 คน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา คือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน  
 โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.1.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ (มัคคุเทศก์) 
  4.1.3 กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
  4.1.4 สรุปผลการสนทนากลุ่มสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 4.2.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูประชากรศาสตร์ (นักท่องเท่ียวต่างชาติ)  
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 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ จ านวน 400 ชุด โดย
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 400 
ชุด โดยค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 

และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
4.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลค่าความสัมพันธ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ

ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยสถิติถดถอยพหหุคูนแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression) 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังนี้ 
  มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ใช้รหัสแทน GE 
  มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน ใช้รหัสแทน GG 
  มัคคุเทศก์ภาษาสเปน ใช้รหัสแทน GS 
  มัคคุเทศก์ภาษาจีน ใช้รหัสแทน GC 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ (มัคคุเทศก์) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้ก าหนดตัวแปรทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเรื่อง เพศ อายุ 
สถานะภาพ รายได้ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน เพื่อจ าแนกเป็นคุณลักษณะพื้นฐานใน
การออกแบบการท าสนทนากลุ่มด้วยแจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือมัคคุเทศก์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาจีน จ านวน 10 คน และเป็นผู้ได้รับบัตรอนุญาตจากกรมการ
ท่องเท่ียวในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ (มัคคุเทศก์) 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (มัคคุเทศก์) 

ชื่อตัวแปรข้อค าถามเพื่อวัดค่าตัวแปร ลักษณะตัวเลือกค าตอบเลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

2. อายุ 30-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

3. สถานะภาพ สมรส 
หย่าร้าง 
โสด 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 25,000 บาท 
25,001-30,000 
30,001-35,000 
35,001-40,000 
40,000 ขึ้นไป 

5. ระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช 
อนุปริญญาตรี/ปวส 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาเอก 
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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (มัคคุเทศก์) 

ชื่อตัวแปรข้อค าถามเพื่อวัดค่าตัวแปร ลักษณะตัวเลือกค าตอบเลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

6. ประสบการณ์การท างาน 15 ปี 
16-20 ปี 
21- 25 ปี 
36-30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 

 

ท่ีมา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2560 
  

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ทางประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล 
(มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ)  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน 
และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 4 คน อายุ 30-49 ปี จ านวน 6 คน อายุ 40-45 ปี จ านวน 4 คน 
และพบว่าโดยส่วนใหญ่สมรสแล้วมีจ านวน 9 คน และโสด จ านวน 1 คน ท้ังนี้รายได้เฉล่ีย 30,001 
บาท/เดือน ขึ้นไป มีจ านวน 8 คน และรายได้เฉล่ีย 25,001-30,000 บาท ต่อเดือน มีจ านวน 2 คน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 9 คน และสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 1 คน และท้ังหมดจ านวน 
10 คน มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป  
 

4.1.3 กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
 การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-strutcured 
Interview) โดยด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์
ภาษาเยอรมัน มัคคุเทศก์ภาษาสเปน และมัคคุเทศก์ภาษาจีน จ านวน 10 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2 กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่าง รหัสแทน จ านวน 

1. มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ   (GE) 4 
2. มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน  (GG) 2 
3. มัคคุเทศก์ภาษาสเปน (GS) 2 
4. มัคคุเทศก์ภาษาจีน (GC) 2 
รวม  10 คน 
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4.1.4 สรุปผลการสนทนากลุ่มสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ “เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย”จากผลการท าการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบันกับมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 ท่าน ผู้วิจัยสามารถน ามา
สรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนากลุ่มกับมัคคุเทศก์ โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยน าผลข้อมูลท่ีได้มา
ด าเนินการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีช่วยในการ
ระบุ วิเคราะห์ การจัดระเบียบข้อมูล รวมท้ังสามารถรายงานสรุปผลในประเด็นต่างๆ  โดยมีประเด็น
ค าถามดังนี้ 
  
  1. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง 
  2. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการน าเท่ียวด้าน ใดบ้าง 
  3. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
  4. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติในการท างานอย่างไร 
  
 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการน าเสนอผลสรุปการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจึงก าหนดอักษรย่อ
และสัญลักษณ์ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ คือ  
 
  กลุ่มท่ี 1 มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ใช้รหัสแทน GE 
  กลุ่มท่ี 2 มัคคุเทศก์ภาษาเยอรมัน ใช้รหัสแทน GG 
  กลุ่มท่ี 3 มัคคุเทศก์ภาษาสเปน ใช้รหัสแทน GS 
  กลุ่มท่ี 4 มัคคุเทศก์ภาษาจีน ใช้รหัสแทน GC 
  
 ท้ังนี้จากผลการสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะมัคคุเทศก์
ในปัจจุบัน ในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติ สามารถน ามาสรุปในแต่ละ
ประเด็น ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 -4.6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการสัมภาษณ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน ด้านความรู้ 
ประเด็นด้านความรู้ มัคคุเทศก์ (G) (N=10) ผลรวม 
1. ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  GE1,GE2,GS2,GC1,GG2.GE4,GS1 

GC2 = 8 คน 
80% 

2. ความรู้วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์
ท้องถิ่น 

GE1,GC1,GS1,GE2,GG2,GE4,GS1 
= 7 คน 

70% 

3. ความรู้การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม GE2,GG1,GS1,GE4,GC1  = 5 คน 50% 
4. ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ GE3,GS1,GG1,GE3,GC1,GC2,GS2  

 = 7 คน 
70% 

5. ความรู้การวางแผน เทคนิคการท าทัวร์ GG1,GG2,GE4,GS2,GC2 = 5 คน  50% 
6. ความรู้ข่าวสารและเทศกาลส าคัญของ

ประเทศไทย 
GS1,GE1,GG1,GS2,GG2 = 5 คน  50% 

7. ความรู้ประวัติศาสตร์ GE1,GE2,GC1,GG1,GS2,GC2 = 6 คน 60% 
  

 จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน ในส่วนสมรรถนะด้านความรู้ 
ท้ัง 7 ประเด็น พบว่าเรื่องของความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มีจ านวนร้อยละ 80 ความรู้
วัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นมีจ านวนร้อยละ 70 ความรู้ประวัติศาสตร์มีจ านวนร้อยละ 60 
ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ความรู้ข่าวสารและเทศกาลส าคัญของประเทศไทย ความรู้การใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม ความรู้การวางแผนเทคนิคการท าทัวร์มีจ านวนร้อยละ 50 เท่ากัน ดังแสดง
ตัวอย่างได้ดังนี้ 
   
  “ควรมีความรู้และความเข้าใจพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆโดยเฉพาะสถานท่ีซึ่ง
เราต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีดูแลให้กับนักท่องเท่ียว และควรต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม เอก ลักษณ์ของ ท้องถิ่ นหรื อ ชุมชนนั้น  ๆ  รวม ท้ั งข้ อมู ล เ ชิ งประวั ติศาสตร์ ” 
(GE1),(GS1),(GC1) 
  “เห็นด้วยว่า มัคคุเทศก์ควรต้องมีความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี สามารถท่ี
จะถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละพื้นท่ี สร้างให้นักท่องเท่ียว
เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เข้าใจอย่างถูกต้อง”(GC1) 
  “ผมมีความคิดเห็นว่าภาษาต่างประเทศมีความส าคัญอย่างมากในการติดต่อสารกับ
นักท่องเท่ียว มัคคุเทศก์ทุกท่านไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรในการท างาน ทุกคนควรต้องมีความรู้ในทุกๆ
แขนงมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการท างานให้ดีขึ้นมากเช่นกัน” (GS2) 
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   “ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ต้องเข้าใจถึงลักษณะการแยกแยะเรียงล าดับข้อมูลใน
การเล่าเรื่องราวและการน าเสนออย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของ
ความสัมพันเรื่องราวท่ีบันทึกในประวัติศาสตร์ในการเช่ือมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของ
แต่ละพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างดี ” (GG2) 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการสัมภาษณ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน ด้านทักษะ 

ประเด็นด้านทักษะ มัคคุเทศก์ (G) (N=10) ผลรวม 
1. ทักษะการส่ือสาร GE1,GE2,GS1,GC1,GC2,GG1,GG2,GE4 

= 8 คน 
80% 

2. ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก GC1,GG1,GS2,GE1,GE2,GE3,GE4 = 7  คน 70% 
3. ทักษะการเป็นผู้น า GE3,GE4,GG1,GG2,GS2,GC1,GC2= 7 คน 70% 
4. ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน GG2,GC1,GC2,GE1,GE3,GE4 = 6 คน 60% 
5. ทักษะของการฟัง GE2,GG2.GC1,GS1,GS2,GE4  = 6  คน 60% 
6. ทักษะการแก้ไขปัญหา GC1,GC2,GE2,GG2,GS1,GE3,GE4,GG1,GS1 

= 9 คน 
90% 

7.ทักษะการส่ือความหมาย GE2,GS1,GG1,GC2 = 4 คน 40% 
  
 จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบันด้านทักษะ ในส่วน
สมรรถนะด้านทักษะท้ัง 7 ประเด็น พบว่าเรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหามีจ านวนร้อยละ 90 ทักษะ
การส่ือสารมีจ านวนร้อยละ 80 ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะการเรียนรู้เชิงรุกมีจ านวนร้อยละ 70 
ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน ทักษะการฟังมีจ านวนร้อยละ 60 เท่ากัน ทักษะการส่ือความหมาย มี
จ านวนร้อยละ 40 ดังแสดงตัวอย่างได้ดังนี้ 
    
  “ทักษะของมัคคุเทศก์ ในการส่ือสารมีความส าคัญมากเนื่องจากหากมีการใช้การ
ส่ือสารด้วยทักษะท่ีดีจะท าให้การท างานง่ายขึ้นและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถูกต้อง” (GE1) 
  “การท างานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดจากการมีทักษะการส่ือสารท่ีดี ทักษะ
นี้คิดว่าเป็นส่ิงส าคัญเช่นกัน เพราะสามารถจะช่วยให้งานส าเร็จตามท่ีคาดไว้โดยเฉพาะทักษะของการ
ใช้ภาษาได้อย่างดีเย่ียม”( GS1) 
  “การมีทักษะเรื่องของการใช้เทคนิคต่างในการแก้ปัญหาการได้อย่างชาญฉลาดและ
เหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่นกัน” (GG1) 
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 “ทักษะการเป็นผู้น า ต้องพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ รับฟังคนรอบข้าง อ่อนน้อมถ่อมตนสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มองเห็นถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสร้างพลังขับเคล่ือนให้
เกิดความร่วมมือเป็นผลกระทบในเชิงบวกต่อส่วนรวมและนักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด”(GG1) 
 

ตารางท่ี 4.5 ผลการสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ด้านคุณลักษณะ 
ประเด็นด้านคุณลักษณะ มัคคุเทศก์ (G) (N=10) ผลรวม 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น GC1,GG1,GS2,GE1,GE2,GS1, = 6  คน 60% 
2. เคารพและ เข้ า ใ จ ในวัฒนธร ร ม ท่ี

แตกต่าง 
GC1,GG1,GS2,GE1,GE4= 5 คน 80% 

3. เคารพความเป็นบุคคลของแต่ละคน GE1,GE2,GE4,GS1,GC1,GC2,GG1,GG2,GS1 
= 9 คน 

90% 

4. ความซื่อสัตย์ GE1,GE4,GG1,GG2,GS2,GC1,GC2 = 7  คน 70% 
5. มุ่งมั่นใส่ใจ ช่างสังเกต GG2,GC1,GC2,GE1,GE3,GE4 = 6 คน 60% 
6. บุคลิกภาพ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย GE2,GG2,GC1,GS1,GG2  = 5   คน 50% 
7. ควบคุมอารมณ์ได้ดี GC1,GC2,GE42,GG2,GS1,GE3,GE4,GG1= 8 คน 80% 
8. สร้างความผูกพันท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว GE1,GS2,GG1,GC1,GC2,GE2,GE4 = 7  คน 70% 
9. มีความรับผิดชอบ GE2,GG2,GC1,GS1,GE3  = 5  คน 50% 

  

 จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล ในสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะท้ัง 9 ประเด็นพบว่าเรื่องเคารพความเป็นบุคคลของแต่ละคน มีจ านวนร้อยละ 90 เคารพ
และเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและควบคุมอารมณ์ได้ดี มีจ านวนร้อยละ 80 สร้างความผูกพันท่ีดี
ต่อนักท่องเท่ียวและมีความซื่อสัตย์ มีจ านวนร้อยละ 70 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งมั่นใส่ใจ
ช่างสังเกต มีจ านวนร้อยละ 60 บุคลิกภาพแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีความรับผิดชอบจ านวนร้อย
ละ 50 ตามล าดับ ดังแสดงตัวอย่างได้ดังนี้ 
   

  “สร้างความผูกพันกับนักท่องเท่ียวปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวโดยความเคารพเป็นบุคคล
ของทุกคน ให้เกีรยตินอบน้อมถ่อมตนยอมรับเคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างมัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียวทั้งสองฝ่าย” (GE4) 
  “ มัคคุเทศก์ต้องรู้จักเรียนรู้การควบคุมจัดการอารมณ์ ต้องมีความอดทนควบคุม
อารมณ์ต่อแรงกดดันและเข้าใจในสภาวะอารมณ์หรือความต้องการของนักท่องเท่ียวมีสติควบคุม
อารมณ์ต่างๆ ได้ดี” (GG1) 
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  “ความซื่อสัตย์กับตัวเองและต่อนักท่องเท่ียว รักในงานบริการ รักในหน้าท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบดูแล ถือว่าเราได้เป็นมัคคุเทศก์ท่ีดีได้เช่นกัน” (GE3) 
  “การให้ความเสมอภาคยอมรับในความต่าง รวมทั้งต้องปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวอย่าง
เท่าเทียมกันทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันซึ่ง เป็น
คุณลักษณะท่ีดีของการเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี “(GC1),(GE1) 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลการสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ด้านทัศนคติ 
ประเด็นด้านคุณลักษณะ มัคคุเทศก์ (G) (N=10) ผลรวม 

1. ท างานด้วยความรัก  GE1,GE2,GG1,GE4,GG2,GS1 = 6  คน 60% 
2. สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้

นักท่องเท่ียว 
GE1,GE4,GC1,GE3,GS1,GC2,GE2,GG1,GG2 
= 9 คน 

90% 

3. มีจรรยาบรรณในอาชีพ  GE1,GE2,GC1,GC2,GS1,GG1,GG2 = 7 คน 70% 
4. ความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว GE1,GE4,GG1,GG2,GS2,GC1,GC2,GE4 

= 8  คน 
80% 

5. การสร้ างความคิดบวกในการ
ท างาน 

GE3,GE4,GS2,GC2,GG1,GG2 = 6 คน 60% 

6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

GG1,GG2,GC1,GC2,GS2,GE1,GE2 = 7 คน 70% 

7. การสร้างความประทับใจในการ
บริการ  

GE2,GG1.GC1,GS1,GG2,GE1,GS2 =7  คน 70% 

8 มีจริยธรรมในการท างาน GG2,GS1,GE2,GE3,GE4,GC1,GG1,GS2 
= 8 คน 

80% 

  

 จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล ในสมรรถนะด้าน
ทัศนคติท้ัง 8 ประเด็น พบว่าเรื่องของการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว มีจ านวนร้อยละ 
90 ความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียวและมีจริยธรรมในการท างานมีจ านวนร้อยละ  80 เท่ากัน มี
จรรยาบรรณในอาชีพ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว การสร้างความประทับใจในการบริการ มี
จ านวนร้อยละ 70 เท่ากัน ท างานด้วยความรัก สร้างความคิดบวกในการท างาน มีจ านวนร้อยละ 60 
เท่ากันตามล าดับ ดังแสดงตัวอย่างได้ดังนี้ 
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  “ท างานด้วยความรักด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกงาน หรือไม่ควรเลือกปฏิบัติในการ
ท างานบริการด้วยความเต็มใจ” (GE2) 
  “เป็นมิตรกับทุกคนท่ีต้องท างานร่วมด้วยและมีความเอื้ออารีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อ
นักท่องเท่ียวและผู้ร่วมงาน ”( GS1) 
  ”ดิฉันมีความภูมิใจในอาชีพการเป็นมัคคุเทศก์เป็นอย่างมาก หากเรามีความเช่ือมั่น
และมั่นใจในอาชีพของเรา เราจะแสดงออกทุกอย่างออกด้วยความจริงใจ ซึ่งจะส่งพลังขับเคล่ือนใน
ทางบวกต่อในการท างาน และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวได้”(GG2) 
  “ควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ี ท่ีไปท าทัวร์ด้วยเพราะ
จะช่วยให้การท างานง่ายและเกิดความคล่องตัวและจะได้รับการต้อนรับและให้ความช่วยเหลือเราได้
อย่างมาก” (GG1) 
   
 และจากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มด้วยการสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ผู้ให้
ข้อมูล ในประเด็นต่างๆของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีมีในปัจจุบัน ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้แก่ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมัคคุเทศก์ด้านความรู้ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมัคคุเทศก์ด้านทักษะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมัคคุเทศก์ด้านคุณลักษณะ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติ ผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อสร้างข้อค าถามของ
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ต่อไป 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 

  4.2.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
  4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 400 ขุด 
  4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 400 ชุด 
  4.2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
   4.2.5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ 
   4.2.5.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ 
  4.2.6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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  4.2.7 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์สถิติถดถอยพหุคูณ 
  4.2.8 สรุปผลสมมติฐานสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบ 
  4.2.9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

�̅�       แทน ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติแจกแจง t 
F  แทน ค่าสถิติแจกแจง F 
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
H 1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

          𝑅2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ปรับแก้  

β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร  
*  แทนมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**  แทนมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ (นักท่องเที่ยวต่างชาติ)  
  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผู้วิ จัยได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูล ค่าความถี่  (Frequencies) ร้อยละ 
(Percentage) โดยจ าแนกออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ในรูปแบบตาราง ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 – 4.12 
   
ตารางท่ี 4.7 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเท่ียวต่างชาติ จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ (%) 
หญิง 233 58.2 
ชาย 167 41.8 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.20 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 
 
ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ(%) 
40-49 ปี 167 41.7 
50-59 ปี 130 32.5 
30-39 ปี 60 15.0 
20-29 ปี 23 5.8 
60 ปี ขึ้นไป 20 5.0 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี จ านวน 167 
คน คิดเป็นร้อย ละ 41.70 รองลงมามีอายุ 50-59 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ถัดมามี
อายุ 30-39 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ถัดมามีอายุ 20-29 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.80 และช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ(%) 

มัธยมศึกษา 21 5.2 
วิทยาลัย 51 12.8 
ปริญญาตร ี 252 63.0 
ปริญญาโท 44 11.0 
ปริญญาเอก 32 8.0 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ถัดมาในระดับวิทยาลัย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ถัดมาใน
ระดับปริญญาโท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ถัดมาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
8.00 และสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 21  คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.10 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ(%) 

พนักงานภาคเอกชน 220 55.0 
ข้าราชการ/พนักงานภาครัฐ 85 21.3 
ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ  57 14.2 
เกษียณอายุ 20 5.0 
แม่บ้าน 10 2.5 
นักเรียน/นักศึกษา 8 2.0 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ใน
ภาคเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ ข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เกษียณ 
จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 5.0 แม่บ้าน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าแนกตามสัญชาติ 
ประเทศ จ านวน ร้อยละ(%) 

สหราชอาณาจักร 
เนเธอแลนด์ 
เยอรมันนี 
ฝรั่งเศส 
สเปน 
อิตาลี 
สวิตเซอแลนด์ 
รัสเซีย 
สวีเดน 
โปรตุเกส 
เบลเย่ียม 
นอร์เว 
ฮังการี 

96 
26 
23 
12 
8 
6 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

24.00 
6.50 
5.75 
3.00 
2.00 
1.50 
1.50 
0.75 
0.50 
0.50 
0.50 
0.25 
0.25 

ทวีปยุโรป 188 47.00 
อเมริกา 
แคนนาดา 
เม็กซิโก 

72 
14 
6 

18.00 
3.50 
1.50 

ทวีปอเมริกาเหนือ 92 23.00 

อินเดีย 
เกาหลี 
จีน 
สิงคโปร์ 
มาเลเซีย 
ฟิลลิปปินส์ 
ศรีลังกา 

27 
22 
16 
8 
4 
4 
1 

6.75 
5.50 
4.00 
2.00 
1.00 
1.00 
0.25 

ทวีปเอเชีย 82 20.50 

ออสเตรเรีย 
นิวซีแลนด์ 

25 
4 

6.25 
1.00 
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ประเทศ จ านวน ร้อยละ(%) 
ทวีปโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) 29 7.25 
บราซิล 
อาร์เจนตินา 

6 
3 

1.50 
0.75 

ทวีปอเมริกาใต้ 9 2.25 
ทวีปแอฟริกา 0 0 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปมากท่ีสุด 
จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ ทวีปอเมริกาเหนือ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2300. ทวีปเอเชีย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ทวีปโอเชียเนีย จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.20 และทวีปอเมริกาใต้ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาแยกตามสัญชาตินักท่องเท่ียวพบว่า 5 อันดับแรก คือประเทศสหราชอาณาจักร
มีจ านวนความถ่ีสูงสุดเท่ากับ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.00 ประเทศอินเดีย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 ประเทศบราซิล จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ 
 

ตารางท่ี 4.12 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าแนกตามรายได้ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ(%) 

4,501 - 6,000 เหรียญสหรัฐ 143 35.8 
3,001 - 4,500 เหรียญสหรัฐ 128 32.0 
1,501 - 3,000 เหรียญสหรัฐ 86 21.5 
สูงกว่า 6,001 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป 37 9.3 
ต่ ากว่า1,500 เหรียญสหรัฐ ลงมา 6 1.4 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้เฉล่ีย ระหว่าง 4,501 - 
6,000 เหรียญสหรัฐ จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือรายได้ 3,001 - 4,500 
เหรียญสหรัฐ  จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ถัดมา คือรายได้ 1,501 - 3,000 เหรียญสหรัฐ 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ถัดมา คือรายได้สูงกว่า 6,001 เหรียญสหรัฐ จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.3 และรายได้ต่ ากว่า 1,500  เหรียญสหรัฐ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ 
 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 400 ชุด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติ จ านวน 400 ชุด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลส ารวจความคิดเห็นสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 41 
ตัวแปร โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.13-4.16 
 
ตารางท่ี.4.13 ระดับและอันดับความคิดเห็นสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์  
ด้านความรู้ 

(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

K1. ความรู้การบริการ 4.46 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

K2. ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 4.52 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

K3. ความรู้ด้านการส่ือสาร 4.56 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

K5. ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.50 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

K6. ความรู้กิจกรรมของชุมชน 4.53 0.54 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

K8. ความรู้ภาษาต่างประเทศ 4.53 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

K9. ความรู้การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 4.18 0.66 เห็นด้วย 7 

K10. ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 4.36 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 

รวม 4.46 0.40 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 
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 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ระดับและอันดับความคิดเห็นโดยภาพรวมสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.46) หมายความว่า
สมรรถนะด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านความรู้เป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านความรู้ เป็นรายข้อ
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ความรู้ด้านการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความรู้กิจกรรมของ
ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 
4.52) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.50) ควรมีความรู้ในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ควรมี
ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.36) ควรมีความรู้การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 ระดับและอันดับความคิดเห็นสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ 
ด้านทักษะ 

(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

S11. ทักษะการท างานบริการ 4.49 0.60 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

S12. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.55 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

S13. รับมือกับการแก้ปัญหา 4.54 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

S16. ทักษะเชิงสร้างสรรค์ 4.47 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

S17. การฟังท่ีดี 4.54 0.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

S18. ทักษะการพูดท่ีชัดเจน 4.19 0.64 เห็นด้วย 5 

S19. ประสิทธิภาพการท างาน 4.17 0.72 เห็นด้วย 6 

รวม 4.42 0.38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับและอันดับความคิดเห็นโดยภาพรวม

สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ พบว่าด้านทักษะอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.42) 
หมายความว่าสมรรถนะด้านคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านทักษะในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านทักษะ 
เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้  คือ ควรมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ค่าเฉล่ีย 
4.55) ควรมีทักษะการฟังดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) ควรมีทักษะรับมือกับการแก้ปัญหา (ค่าเฉล่ีย 4.54) ควรมี
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ทักษะการท างานบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) ควรมีทักษะเชิงสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ควรมีทักษะการ
พูดท่ีเข้าใจชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) ควรมีทักษะประสิทธิภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.15 ระดับและอันดับความคิดเห็นสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณลักษณะ 
สมรรถนะมัคคุเทศก์  

ด้านคุณลักษณะ 
(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

AB21. การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 4.58 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

AB22. การใหเ้สมอภาคต่อนักท่องเท่ียว 
และชุมชน 

4.52 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 

AB23. ความซื่อสัตย์ 4.64 0.54 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

AB25. การมีส่วนร่วมที่ดีกับชุมชน 4.63 0.51 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

AB26. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชองชุมชน 4.59 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

AB27  บุคลิกภาพท่ีดี 4.17 0.66 เห็นด้วย 9 

AB28. เคารพในความต่างวัฒนธรรม 4.65 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

AB29. ความรับผิดชอบในการให้บริการ 4.56 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 

AB30. ตอบสนองการท างานได้อย่างรวดเร็ว 4.19 0.61 เห็นด้วย 8 

รวม 4.50 0.36 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

  
จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ระดับและอันดับความคิดเห็นโดยภาพรวมสรรถนะ

มัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ พบว่าด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.50) 
หมายความว่าสมรรถนะด้านคุณลักษณะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณา
สมรรถนะด้านคุณลักษณะ เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ควรมีคุณลักษณะเคารพ
ในความต่างวัฒนธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.65) ควรมีคุณลักษณะความซื่อสัตย์ (ค่าเฉล่ีย 4.64) ควรมี
คุณลักษณะการมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.63) ควรมีคุณลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ควรมีคุณลักษณะการดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.58) ควรมี
คุณลักษณะมีความรับผิดชอบในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ควรมีคุณลักษณะ การให้ความเสมอ
ภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.52)  ควรมีคุณลักษณะมีการตอบสนองการท างานได้อย่าง
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.19) ควรมีคุณลักษณะบุคลิกภาพดี (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.16 ระดับและอันดับความคิดเห็นสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทัศนคติ 
สมรรถนะมัคคุเทศก์  

ด้านทัศนคติ 
(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

AT31. ทัศนคติต่องท่ีดีต่องานบริการ 4.71 0.52 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

AT33. ควบคุมอารมณ์ได้ดี 4.45 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 

AT36. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและ
คนในชุมชน 

4.59 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

AT37. ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว 4.55 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

AT38. ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 4.58 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

AT39. เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4.53 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 

AT40. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 4.57 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

AT41. ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 4.58 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

รวม 4.57 0.38 เห็นด้วยอย่ายิ่ง   

  
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ ด้านทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.56) หมายความว่าสมรรถนะด้าน
ทัศนคติมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านทัศนคติเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านทัศนคติ เป็นรายข้อ
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ควรมีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ควรมีทัศนคติความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) ควรมีทัศนคติความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.58) ควรมีทัศนคติ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.57) ควรมีทัศนคติมีความเข้าใจในนักท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) ควรมีทัศนคติเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.53) ควรมีทัศนคติ
ควบคุมอารมณ์ได้ดี (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดับ 
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  4.2.3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับและอันดับความคิดเห็นข้อมูลสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ท้ัง 4 ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านทัศนคติ โดยการ
แบ่งจัดแบ่งอันดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.17 สรุปผลข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์  
ที่พึงประสงค์ 

(𝒙) (S.D.) แปลผล ล าดับ 

1. สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ด้านความรู้ 

4.46 .40 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

2. สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ด้านทักษะ 

4.42 .38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

3. สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ด้านคุณลักษณะ 

4.50 .36 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

4. สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ด้านทัศนคติ 

4.57 .38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 รวม 4.48 .33 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

  
 จากตารางท่ี 4.17 สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมสมรรถนะมัคคุเทศก์
ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือด้านทัศนคติอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
ด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.50) ด้านความรู้อยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
( ค่า เฉ ล่ีย 4.46 )  ด้านทักษะอยู่ ในระ ดับ เห็น ด้วยอย่างยิ่ ง  ( ค่า เฉ ล่ีย 4.42 )  ตามล า ดับ 
 

4.2.4 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 400 ชุด 
 ผลการวิเคราะห์การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 400 ชุด ซึ่งน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and SD) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 15 ตัวแปร โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์ระดับและอันดับการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อัน
ดับ 

C1. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน 4.19 0.65 เห็นด้วย 10 

C2. ความผูกพันระหว่างนกัท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจาก
การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ 

4.36 0.64 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 

C3. ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน 4.05 0.61 เห็นด้วย 15 

C4. การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน 4.39 0.62 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

4 

C5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 4.30 0.74 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

9 

C6. การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

4.08 0.59 เห็นด้วย 14 

C7. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและ
นักท่องเท่ียว 

4.42 0.64 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

3 

C9. การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน 4.32 0.69 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

7 

C10. การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรม
สร้างสรรค์กับชุมชนได้จริง 

4.35 0.66 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

6 

C12. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น 4.31 0.64 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

8 

C13. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

4.10 0.67 เห็นด้วย 13 

C16. การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ 

4.52 0.57 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1 

C19. น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง 4.51 0.59 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

2 
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การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(n=400) ระดับ   

x̄ S.D. ความคิดเห็น อัน
ดับ 

C20. การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.13 0.61 เห็นด้วย 12 

C24. การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 4.17 0.63 เห็นด้วย 11 

รวม  4.28 0.37 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

  

  
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยเมื่อพิจารณาการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.52) น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง (ค่าเฉล่ีย 4.51)
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.42) การพัฒนาทักษะเฉพาะจาก
การเรียนรู้กับชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.39) ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.36) การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนได้
จริง (ค่าเฉล่ีย 4.35) การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน  (ค่าเฉล่ีย 4.32) การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.31) การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.19) การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.10) การเรียนรู้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.08) ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
ตามล าดับ 
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4.2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเป็นการจัดกลุ่มแบ่งตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้
ด้วยกันและตัดตัวแปรท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดๆ ออกไปและช่วยในการแปลงข้อมูลเพื่อน าไป
ทดสอบสมมติฐานหรือปรับขนาดของข้อมูลในงานวิจัยได้ (Yong, A. G., & Pearce, 2013) โดยมีตัว
แบบการวัดจ านวน 2 ตัวแบบ ประกอบด้วย 
   
  1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
  2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บรกิารการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   4.2.5.1 ผลสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ 
ท่ีพึงประสงค์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการตรวจสอบพบว่ามีค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอเลคิน (KMO) 
เท่ากับ 0.920 และค่า (Reliability) เท่ากับ 0.905 ซึ่งผลการทดสอบท้ังสองเข้าใกล้ 1 หมายความว่า
ข้อมูลตัวแปรต่างๆ และข้อมูลท้ังหมดมีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเป็นอย่างมาก สามารถน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบตามงานวิจัยท่ีศึกษาตามจุดมุ่งหมายได้และค่าสถิติของบาร์เลท์ (Bartlt’s Test 
of Sphericity) พบว่าค่าท่ีใช้ทดสอบมีค่า เท่ากับ 3400.988 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 
แสดงให้เห็นว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ในครั้งนี้ได้ ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่า KMO สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ในการทดสอบ 
Kaiser -Meyer-Olkin Bartlett’s Test of Sphericity Cronbach’s pha 

Measure of Sampling 
Adequacy 

Appproex. Chi-Square 
(x2) 

df Sig Reliability 

0.920 3400.988 210 0.000 0.905 

  
 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสกัดตัวแปรโดยใช้วิธี Principle Component Analysis : PCA) 
และการหมุนแกน Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ชัดเจนในการจัดกลุ่มตัว
แปรเพื่อน ามาสรุปข้อมูลการจัดองค์ประกอบใหม่  พบว่าท้ัง 5 องค์ประกอบ มีพิสัยไอแกน 
(Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.12–7.94 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 
6.57-37.28  และร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 65.39 ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 การสกัดองค์ประกอบการรับรู้สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 

1 7.94 37.43 37.28 
2 2.80 13.42 44.36 
3 1.40 8.72 47.81 
4 1.24 6.96 64.47 
5 1.12 6.57 65.39 

  

 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสกัดตัวแปรโดยใช้วิธี Principle Component Analysis : PCA) 
และการหมุนแกน Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัด
กลุ่มตัวแปรในการน ามาสรุปข้อมูลการจัดองค์ประกอบใหม่โดยการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ข้อมูลเชิงส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์
ต่อการใหบ้ริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้สามารถสกัด
ตัวแปรจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะใหม่ จากจ านวน 21 ตัวแปร สามารถน ามาจัดต้ังช่ือ
ใหม่ได้ท้ังหมดเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and 
Values) 2) ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 3) ด้านบทบาทของตนเอง (Self role)4) ด้าน
ทักษะ (Skill) 5) ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) 
 ดังนั้นสามารถสรุปผลการน้ าหนักจัดองค์ประกอบใหม่ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้ของสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ซึ่งมีจ านวนการรับรู้ตัวแปรท่ีค่ามากกว่า 0.50 ท้ังส้ิน จ านวน 21 ตัวแปร ซึ่ง
ท้ัง 5 องค์ประกอบ ดังแสดงในตารางท่ี 4.21  
 

ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ 
ผลสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 
รหัส ตัวแปรท่ีรับรู้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
Cronbach 

Alpha 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self Concepts and Values) 

AT31  ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ .712 0.96 
AT36  ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน .735 
AT37  ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว .782 
AT38   ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน .649 
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ผลสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 

รหัส ตัวแปรท่ีรับรู้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

Cronbach 
Alpha 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 
K1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ .619 0.98 
K2  ความรู้เชิงสร้างสรรค์ .788 
K3  ความรู้ด้านการส่ือสาร .741 
K6  ความรู้กิจกรรมของชุมชน .761 
K8  ความรู้ภาษาต่างประเทศ .774 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านบทบาทของตนเอง (Self- role) 
AB21 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี .692 0.98 
AB22  การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน .784 
AB23  ความซื่อสัตย์ .848 
AB25  การมีส่วนร่วมกับฃุมฃน .785 
AB26  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชองฃุมฃน .651 
AB29  ความรับผิดชอบในการให้บริการ   .934 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านทักษะ (Skill) 
S11 ทักษะการท างานบริการ .798 0.90 
S12 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า .916 
S19  ประสิทธิภาพการท างาน .641 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) 
AT40  ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .788 0.91 
AT41  ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .823 
K10  ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว .719 
รวม  21 ตัวแปร  
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 จากตารางท่ี 4.2.1 ตัวแปรย่อยท่ีท าการสกัดและต้ังช่ือตัวแปรท่ีรับรู้ใหม่สามารถอธิบายค่า
น้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบท้ัง 5 ได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .649-
782 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts Values) 
  องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .619-
788 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 
  องค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวน 6  ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .651-
934 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านบทบาทของตน (Self-role) 
  องค์ประกอบท่ี 4 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .641 - 
.916 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านทักษะ (Skill) 
  องค์ประกอบท่ี 5 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .719 - 
.823 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านคุณค่าทางสังคม (Social- Value) 
    
   4.2.5.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยน าเสนอผลสรุปการศึกษาดังนี้ 
   มีค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอเลคิน (KMO) เท่ากับ 0.901 เข้าใกล้ 1 
หมายความว่าตัวแปรต่างๆและข้อมูลท้ังหมดมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก สามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตามงานวิจัยท่ีศึกษาตามจุดมุ่งหมายได้ และค่าสถิติของบาร์เลท์ (Bartlt’s Test of 
Sphericity) พบว่าค่าท่ีใช้ทดสอบมีค่าเท่ากับ 661503 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 แสดงให้เห็น
ว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 ค่า KMO การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการทดสอบ 
Kaiser -Meyer-Olkin Bartlett’s Test of Sphericity Conbach’s pha 
Measure for Sampling 
Adequacy 

Appproex. Chi-Square 
(x2) 

df Sig Reliability 

0.901 661503 91 0.000 0.920 
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 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสกัดตัวแปรโดยใช้วิธี Principle Component Analysis : PCA) 
และการหมุนแกน Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ชัดเจนในการจัดกลุ่มตัว
แปรเพื่อน ามาสรุปข้อมูลการจัดองค์ประกอบใหม่  พบว่าท้ัง 4 องค์ประกอบ มีพิสัยไอแกน 
(Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.28–8.94 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 
6.14 - 77.56  และร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 59.4  
ดังแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 การสกัดองค์ประกอบการรับรู้การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน 
ร้อยละความแปรปรวน

สะสม 
1 8.94 77.56 28.18 
2 1.80 10.31 48.80 
3 1.31 6.73 47.81 
4 1.28 6.14 59.47 

  
  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสกัดตัวแปรโดยใช้วิธี Principle Component Analysis : 
PCA) และการหมุนแกน Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้มีความชัดเจน
และถูกต้องในการจัดกลุ่มตัวแปรเพื่อน ามาสรุปข้อมูลการจัดองค์ประกอบใหม่โดยการวิเคราะห์ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบข้อมูลเชิงส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ สามารถสกัดตัวแปรจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะใหม่ จากจ านวน 15 ตัวแปร ดังนั้นสามารถน ามาจัดใหม่ได้ท้ังหมดเป็น 4 ด้าน 
คือ 1)  ด้านการร่วมสร้ าง คุณค่าประสบการณ์อย่างแท้จริ ง  (Value Cocreation Genuine 
Experience) 2) ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of Places) 3) ด้านการเข้าถึงประสบการณ์
จริง  (Hands- on Experience) 4) ด้านการเรียนรู้ ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง (Cross Cultural 
Experience) 
 ดังนั้นสามารถสรุปผลน้ าหนักจัดองค์ประกอบใหม่ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้ ในส่วนของการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีจ านวนการรับรู้ตัวแปรท่ีค่ามากกว่า 0.50 ท้ังส้ิน สามารถ
อธิบายดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ผลสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

รหัส ตัวแปรที่รับรู้ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

Cronbach 
Alpha 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการร่วมสร้างคุณค่าประสบการณ์อย่างแท้จริง 
(Value Cocreation Genuine Experience) 

C16 การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ 

.789 0.904 

C19 น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้จริง .823  
C20     การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
.751  

C24 การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น .697  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of Places) 

C2 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน .659 0.902 
C3 ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน .727  
C4  การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน .789  
C5 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง .785  

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง (Hands- on Experience) 
C10 การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับ

ชุมชนจริง 
.789 0.901 

C12 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น .712  
C13 การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น .753  

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Cultural Experience) 
C1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน .890 0.901 
C6 การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน .823  
C7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว .830  
C9 การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืน .852  
 รวม 15 ตัวแปร  
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 จากตารางท่ี 4.24 ตัวแปรย่อยท่ีท าการสกัดและต้ังช่ือตัวแปรท่ีรับรู้ใหม่สามารถอธิบายค่า
น้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .697-
.823 เ รี ยก ช่ืออง ค์ประกอบนี้ ว่ า  ด้ านการร่ วมสร้ า ง คุณ ค่ าประสบการ ณ์ อย่ า งแ ท้ จริ ง 
(ValueCocreation Genuine Experience) 
  องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .659-
.789เรียกช่ือองค์ประกอบใหมน่ี้ว่า ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of places) 
  องค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .753-
.789 เรียกช่ือองค์ประกอบใหม่นี้ว่า ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง (Hands on Expperince) 
  องค์ประกอบท่ี 4  มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .852-
.890 เรียกช่ือองค์ประกอบใหม่นี้ว่า ด้านการเรียนรู้ ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  (Cross Cultural 
Experience) 
 

4.2.6 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) โดยสถิติ
ถดถอยพหุคูนระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์
 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) โดยสถิติถดถอยพหุคูน
ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานองค์ประกอบ 5 ด้าน เพื่อหาความสัมพันธ์แบบวิธีน าตัวแปร
เข้าท้ังหมด (Enter method) ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์และการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระในการท านายระหว่างสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์และการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้น ากลุ่มตัวแปรท่ีได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยแบ่งผลการวิ เคราะห์ ท้ังหมด 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values) 2) ด้าน
ลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 3) ด้านบทบาทของตนเอง (Self role) 4) ด้านทักษะ (Skill) 5) ด้าน
คุณค่าทางสังคม (Social-Value) น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ถึงสมมติฐานท่ี 5 ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง ส่งผลต่อ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยพยากรณ์การถดถอยพหุคูณเพื่อน ามาทดสอบ
สมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ส่งผลต่อการการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน ส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 1.3 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว ส่งผลต่อการการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 1.4 ความคิดเชิงบวกกับชุมชน ส่งผลต่อการการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตน ส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยได้พยากรณ์การถดถอยพหุคูณเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐาน
ย่อยดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 2.2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
 สมมติฐานท่ี 2.3 ความรู้ด้านการส่ือสาร ส่งผลต่การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 2.4 ความรู้กิจกรรมของชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 สมมติฐานท่ี 2.5 ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
  สมมติฐานที่ 3 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเอง ส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยได้พยากรณ์การถดถอยพหุคูณเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐาน
ย่อยดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานท่ี 3.1 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
  สมมติฐานท่ี 3.2 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน ส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
  สมมติฐานท่ี 3.3 ความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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  สมมติฐานท่ี 3.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
  สมมติฐานท่ี 3.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   
  สมมติฐานท่ี 3.6 ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานที่ 4 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยพยากรณ์การถดถอยพหุคูณเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานท่ี 4.1 ทักษะการท างานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
  สมมติฐานท่ี 4.2 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
  สมมติฐานท่ี 4.3 ประสิทธิภาพการท างาน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคม ส่งผลต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยพยากรณ์การถดถอยพหุคูณเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานย่อย
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 5.1 ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 5.2 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   
 สมมติฐานท่ี 5.3 ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
     
   4.2.6.1 สมมติฐานท่ี1 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและ
แนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values) ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี.0.05 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.25  
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ตารางท่ี 4.25 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณค่าและ
แนวคิดของตนเองท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง การให้บริการการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

 R P Value 
1. ทัศนคติต่อท่ีดีงานบริการ .440 0.000 
2. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน .454 0.000 
3. ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว .424 0.000 
4. ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน .390 0.000 

  
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงปงระสงค์ ด้านคุณค่าและแนวคิดของ
ตนเอง ในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัว
แปรอื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r= 0.454) รองลงมาคือทัศนคติต่อท่ี
ดีต่องานบริการมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r= 0.440) ความคิดเชิงบวก
ต่อชุมชน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 0.424) และความเข้าใจใน
นักท่องเท่ียว มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r = 0.390) ตามล าดับ 
 และผลการทดสอบสภาวะร่วม (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ VIF และ 
Tolerance จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ตัวแปรอิสระด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง จ านวน 4 ด้าน 
มีค่า tolerance ระหว่าง 0.485 ถึง 0.624 และ VIF ระหว่าง 1.603 และ 2.062 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 และ VIF ไม่สูงเกินกว่า 5 จึงไม่พบสภาวะร่วม
ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณค่าและแนวคิด
ของตนเองท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error      β 

1. ทัศนคติต่อท่ีดีต่องานบริการ .110 .044 .154 2.494 .013 

2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเท่ียวและ
คนในชุมชน 

.148 .043 .209 3.463 .001 

3. ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว .093 .040 .137 2.311 .021 

4. ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน .092 .038 .132 2.427 .016 

R2 =.272, Adjusted R2= .265, F (4, 395) = 36.945, P < 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง
สามารถพยากรณ์ระดับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 26.5 (Adjusted R2 
= 0.265) เมื่อพิจารณาจากระดับนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เบต้า พบว่าปัจจัยสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเองท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิด
ของตนเอง ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ 1 สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงคด้์านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง 
(Self concepts and values) ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์ 
H1.1 ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์   
สนับสนุน
สมมติฐาน 

H1.2 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนส่งผลต่อ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H1.3 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H1.4 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์  

สนับสนุน
สมมติฐาน 

 
จากตารางท่ี 4.27 แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิด

ของตนเอง ประกอบด้วยทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนใน
ชุมชน ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว และความคิดเชิงบวกต่อชุมชน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.1 1.2 1.3 และ 1.4 ดัง
แสดงในภาพท่ี 4.1 

 

ภาพท่ี 4.1 อิทธิพลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเองท่ีส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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   4.2.6.2 สมม ติฐ านที่  2 สมร รถนะมั ค คุ เทศก์ ท่ี พึ งประสง ค์ ด้ าน
ลักษณะเฉพาะตน (Self-image) ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) มาใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .0.05 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.28 
 

ตารางท่ี 4.28 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านลักษณะเฉพาะ
ตนท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 

การให้บริการการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

 R P 
1. ความรู้เกี่ยวกับการบริการ .435 .000 
2. ความรู้ภาษาต่างประเทศ .341 .000 
3. ความรู้กิจกรรมของชุมชน .399 .000 
4. ความรู้ด้านการส่ือสาร .389 .003 
5. ความรู้เชิงสร้างสรรค์ .390 .009 

  
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตนในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ลักษณะเฉพาะตน ความรู้เกี่ยวกับการบริการมีความสัมพันธ์กับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด
เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r= 0.435) รองลงมา
คือความรู้กิจกรรมของชุมชน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r= 0.399) ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r = 0.390) ความรู้ด้านการส่ือสาร มี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r = 0.389) และความรู้ภาษาต่างประเทศ มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r = 0.341) ตามล าดับ 
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 และผลการทดสอบสภาวะร่วม (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ VIF และ 
Tolerance จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ตัวแปรอิสระด้านลักษณะเฉพาะตน จ านวน 5 ด้าน มีค่า 
tolerance ระหว่าง 0.469 ถึง 0.607 และ VIF ระหว่าง 1.647 และ 2.133 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 และ VIF ไม่สูงเกินกว่า 5 จึงไม่พบสภาวะร่วม
ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังแสดงในตารางท่ี 4.29 
 

 ตารางท่ี 4.29 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตนท่ีส่งผล
ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
ด้านลักษณะเฉพาะตน 

(Self-image) 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error β 

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริการ .171 .032 .291 5.316 .000 

2. ความรู้เชิงสร้างสรรค์ -.046 .040 -.072 -1.162 .246 

3. ความรู้ด้านการส่ือสาร .098 .040 .146 2.450 .015 

4. ความรู้กิจกรรมของชุมชน .116 .039 .169 2.995 .003 

5.ความรู้ภาษาต่างประเทศ .098 .037 .153 2.692 .007 

R2 =.285, Adjusted R2= .276, F (4, 395) = 31.476, P < 0.05 

  
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตน สามารถ
พยากรณ์ระดับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 27.6 (Adjusted R2 = 
0.276) เมื่อพิจารณาจากระดับนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เบต้า พบว่าปัจจัยสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตนท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริการ (β = 0.171, p = 0.000) ความรู้กิจกรรมของชุมชน (β 

= 0.116, p = 0.015) ความรู้ด้านการส่ือสาร (β = 0.098, p = 0.015) ความรู้ภาษาต่างประเทศ (β 
= 0.098, p = 0.007) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้าน
ลักษณะเฉพาะตน ด้านความรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางท่ี 4.30  
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ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตนท่ี
ส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self- image) ส่งผล
ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห ์
H2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์   
สนับสนุน
สมมติฐาน 

H2.2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   

ไม่สนับสนุน
สมมติฐาน 

H2.3 ความรู้ด้านการส่ือสาร ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H2.4 ความรู้กิจกรรมของชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H2.5 ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

  
 จากตารางท่ี 4.30 แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตน
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริการ ความรู้ด้านการส่ือสาร ความรู้กิจกรรมของชุมชน และความรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ แต่ทว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตน ได้แก่ความรู้ เชิง
สร้างสรรค์ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 2.3 2.4 และ 2.5 และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.2 ดังแสดงในภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 อิทธิพลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านลักษณะเฉพาะตนท่ีส่งผลต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   4.2.6.3 สมมติฐานที่ 3 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของ
ตนเอง (Self- role) ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.31 
 
ตารางท่ี 4.31 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ ด้านบทบาทของ
ตนเองท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ด้านบทบาทของตนเอง (Self role) การให้บริการการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

 R p 
1. การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี .451 .000 
2. การใหค้วามเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน .432 .000 
3. ความซื่อสัตย์ .454 .000 
4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน .428 .000 
5. การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน .449 .001 
6. ความรับผิดชอบในการให้บริการ .440 .000 
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 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเองทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัว
แปรอื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r= 0.454) รองลงมาคือ การดูแล
นักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 0.451) การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 0.449) การมีส่วนร่วม
กิจกรรมชุมชน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 0.440) การใหค้วามเสมอ
ภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชนมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 0.432) 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ ในระดับปานกลางทิศทางบวก ( r = 0.428) 
ตามล าดับ 
 และผลการทดสอบสภาวะร่วม (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ VIF และ 
Tolerance จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ตัวแปรอิสระด้านบทบาทของตนเอง จ านวน 6 ด้าน มีค่า 
tolerance ระหว่าง 0.377 ถึง 0.770 และ VIF ระหว่าง 1.298 และ 2.656 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 และ VIF ไม่สูงเกินกว่า 5 จึงไม่พบสภาวะร่วม
ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังแสดงในตารางท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเอง
ท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
ด้านบทบาทของตนเอง (Self-role) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error β 

1. การแลดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี .091 .039 .131 2.355 .019 

2. การให้ความเสมอภาคต่อ
นักท่องเท่ียวและชุมชน 

.110 .038 .156 2.910 .004 

3. ความซื่อสัตย์ .138 .040 .199 3.421 .001 

4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน -.029 .048 -.040 -.607 .544 

5. การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน .120 .040 .170 3.030 .003 

6. ความรับผิดชอบในการให้บริการ .118 .029 .186 4.010 .000 

R2 =.351, Adjusted R2= .341, F (5, 394) = 35.468, P < 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.32 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้าบทบาทของตนเอง สามารถ
พยากรณ์ระดับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 34.1 (Adjusted R2 = 
0.341) เมื่อพิจารณาจากระดับนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เบต้า พบว่าปัจจัยสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเองท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (β = 0.138, p = 0.001) การมีส่วนร่วมกิจกรรชุมชน (β = 0.120, 

p = 0.003) ความรับผิดชอบในการให้บริการ (β = 0.118, p = 0.000) การให้ความเสมอภาคต่อ

นักท่องเท่ียวและชุมชน (β = 0.110, p = 0.004) การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี (β = 0.091, p 
= 0.019) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้าน
บทบาทของตนเอง การมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางท่ี 4.33 
 

ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านบทบาทของตนเองท่ี
ส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ 3 สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงคด้์านบทบาทของตนเอง (Self- role)  
ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห ์
H3.1 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ส่งผลต่อการให้บริการการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
สนับสนุน
สมมติฐาน 

H3.2 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน ส่งผลต่อการ
ใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H3.3 ความซื่อสัตย์ต่อทุกคน ส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H3.4 การมี ส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ไม่สนับสนุน
สมมติฐาน 

H3.5 การมี ส่วนร่วมกิจกรรชุมชน ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H3.6 
 

ความรับผิดชอบในการให้บริการ ส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สนับสนุน
สมมติฐาน 
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 จากตารางท่ี 4.33 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเอง 
ได้แก่ การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน ความรับผิดชอบ
ในการให้บริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
แต่ทว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านบทบาทของตนเอง ได้แก่ การมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน 
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 3.1 3.2 3.3 3.5 และ 3.6 และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.4 ดังแสดงในภาพท่ี 4.3  
 
 

 

ภาพท่ี 4.3 อิทธิพลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของตนเองท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
    
   4.2.6.4 สมมติฐานที่ 4 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ (Skill) 
ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.34 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะท่ีส่งผลต่อ
การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะ (Skill) การให้บริการการท่องเที่ยว 
เชิงสรา้งสรรค์ 

 R P 
1. ทักษะการท างานบริการ .458 .000 
2. ประสิทธิภาพการท างาน .428 .000 
3. การการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า .380 .000 

  
 จากตาราง ท่ี 4.34 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ความเข้าใจทักษะการท างานบริการมีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก ( r= 0.458) 
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการท างาน มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r = 
0.428) และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก (r = 0.380) 
ตามล าดับ 
 และผลการทดสอบสภาวะร่วม (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ VIF และ 
Tolerance จากตารางท่ี 4.31 พบว่าตัวแปรอิสระด้านทักษะ จ านวน 3 ด้าน มีค่า tolerance 
ระหว่าง 0.749 ถึง 0.807 และ VIF ระหว่าง 1.240 และ 1.336 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 และ VIF ไม่สูงเกินกว่า 5 จึงไม่พบสภาวะร่วมระหว่างตัวแปร
อิสระ ดังแสดงในตารางท่ี 4.35 
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ตารางท่ี 4.35 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะท่ีส่งผลต่อ
การใหก้ารบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะ (Skill) Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error β 

1. ทักษะการท างานบริการ .175 .030 .281 5.810 .000 

2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า .157 .029 .256 5.484 .000 

3. ประสิทธิภาพการท างาน .093 .024 .180 3.833 .000 

R2 =.306, Adjusted R2= .301, F (2, 397) = 58.282, P < 0.05 

  
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะสามารถพยากรณ์
ระดับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 30.1 (Adjusted R2 = 0.301) เมื่อ
พิจารณาจากระดับนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เบต้า พบว่าปัจจัยสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ด้านทักษะท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ทักษะการ

ท างานบริการ (β = 0.175, p = 0.000) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า β = 0.157, p = 0.000) และ

ประสิทธิภาพการท างาน (β = 0.093, p = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผล
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะท่ีส่งผลต่อ
การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ 4 สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ด้านทักษะ (Skill)  
ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห ์
H4.1 ทักษะการท างานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์   
สนับสนุน
สมมติฐาน 

H4.2 ประสิทธิภาพการท างาน ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

H4.3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 

  
 จากตารางท่ี 4.36 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะได้แก่ ทักษะ
การท างานบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประสิทธิภาพการท างาน มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4.1 4.2 และ 
4.3 ดังแสดงในภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4 อิทธิพลของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะท่ีส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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   4.2.6.5 สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทาง
สังคม (Social-Value) ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) มาใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.37 
 
ตารางท่ี 4.37 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณค่าทางสังคม
ท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) 
 

การบริการการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

 R P 
1 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .503 .000 
2. ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว .440 .000 
3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .272 .000 

  
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคม ในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก (r= 0.503) 
รองลงมาคือ ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศทางบวก ( r = 
0.440) และความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก ( r = 
0.272) ตามล าดับ 
 และผลการทดสอบสภาวะร่วม (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ VIF และ 
Tolerance จากตารางท่ี 4.34 พบว่าตัวแปรอิสระด้านคุณค่าทางสังคมจ านวน 3 ด้าน มีค่า 
tolerance ระหว่าง 0.594 ถึง 0.907 และ VIF ระหว่าง 1.102 และ 1.683 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 และ VIF ไม่สูงเกินกว่า 5 จึงไม่พบสภาวะร่วม
ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังแสดงในตารางท่ี 4.38 
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ตารางท่ี 4.38 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณค่าทางสังคมท่ี
ส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value)  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error β 

1. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .232 .037 .344 6.285 .000 

2. ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว .138 .038 .197 3.656 .000 

3. ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว .074 .027 .122 2.761 .006 

R2 =.293, Adjusted R2= .288, F (2, 397) = 54.745, P < 0.05 

  
 จากตารางท่ี 4.38 พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคม สามารถ
พยากรณ์ระดับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 28.8 (Adjusted R2 = 
0.288) เมื่อพิจารณาจากระดับนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เบต้า พบว่าปัจจัยสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคมท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ได้แก่ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว (β = 0.232, p = 0.000) ความคิดเชิงบวกกับ

พื้นท่ีท่องเท่ียว (β = 0.138, p = 0.000) และความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว (β = 0.074, p = 0.000) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดัง
แสดงในตารางท่ี 4.39 
 
ตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคมท่ีส่งผล
ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงคด้์านคุณค่าทางสังคม (Social-Value)  
ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห ์
H5.1 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
สนับสนุน
สมมติฐาน 

H5.2 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

สมมติฐาน 

H5.3 ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการกการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์   

สนับสนุน
สมมติฐาน 
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 จากตารางท่ี 4.39 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคม  
ได้แก่ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.1 5.2 และ 5.3 ดังแสดงในภาพท่ี 4.5 

 

ภาพท่ี 4.5 อิทธิพลสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าทางสังคมท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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 สรุปผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1. ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values)  
 2. ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image)  
 3. ด้านบทบาทของตนเอง (Self role) 
 4. ด้านทักษะ (Skill)  
 5. ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) 
  
 ดังนั้นผู้วิจัยสามารถน าสรุปผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มาสรุปผลดังแสดงในภาพท่ี 5.6 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ตัวแปรสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ีเชิงสร้างสรรค์  
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 จากภาพท่ี 4.6 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยของสมรรถนะ

มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถอธิบายเพื่อตอบ

ผลการทดสอบโดยเรียงจากการต้ังสมมติฐานงานวจัิยเป็นรายด้านได้ว่า 

ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง มี 4 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือสมมติฐานท่ี 1.1 ทัศนคติท่ีดีต่องาน

บริการ (β = 0.110) สมมติฐานท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน (β = 

0.148) สมมติฐานท่ี 1.3 ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว (β = 0.093) และสมมติฐานท่ี 1.4 ความคิดเชิง

บวกต่อชุมชน (β = 0.092) 

ด้านลักษณะเฉพาะตน มี 4 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือสมมติฐานท่ี 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการ (β 

= 0.171) สมมติฐานท่ี 2.3 ด้านการส่ือสาร (β = 0.098)  สมมติฐานท่ี 2.4 ความรู้กิจกรรมของชุมชน 

(β = 0.116) สมมติฐานท่ี 2.5 ความรู้ภาษาต่างประเทศ (β = 0.098) และมี 1 สมมติฐานท่ีไม่

สนับสนุน คือสมมติฐานท่ี 2.2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (β = -.0460) 

ด้านบทบาทของตนเอง มี 5 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือสมมติฐานท่ี 3.1 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็น

อย่างดี (β = 0.091) สมมติฐานท่ี 3.2 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน (β = 0.110) 

สมมติฐานท่ี 3.3 (β = 0.138) สมมติฐานท่ี 3.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรชุมชน (β = 0.120) สมมติฐาน

ท่ี 3.6 ความรับผิดชอบในการให้บริการ (β = 0.118) และมี 1 สมมติฐานท่ีไม่สนับสนุน คือสมมติฐาน

ท่ี 3.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน(β =-.0290) 

ด้านทักษะ มี 3 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 4.1 ทักษะการท างานบริการ (β = 0.175) 

สมมติฐานท่ี 4.2 ประสิทธิภาพการท างาน (β = 0.093) และสมมติฐานท่ี 4.3 การแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า (β = 0.157)  

ด้านคุณค่าทางสังคม มี 3 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ 5.1 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว(β = 

0.232)  สมมติฐานท่ี 5.2 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว (β = 0.138) สมมติฐานท่ี 5.3 ความรู้

ในพื้นท่ีท่องเท่ียว (β = 0.074) 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการใหบ้ริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการใหบ้ริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อ
การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Methodology) โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ท่ีได้รับ
บัตรอนุญาตจากกรมการท่องเท่ียว จ านวน 10 คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลแก่นสาระ 
และส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครประเทศไทย จ านวน 410 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 จาการศึกษาสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้ คือ การสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะของงานวิจัย และข้อจ ากัดทางการวิจัย ดังนี้ 
  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มมัคคุเทศก์ท่ีได้รับบัตรอนุญาตผ่านการ
อบรมจากกรมการท่องเท่ียว ในภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาจีน จ านวน 10 
คน และมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป สามารถน าเสนอผลสรุปการศึกษา “เรื่อง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศไทย” ได้ดังนี้  
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5.1.1 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อศึกษา
องค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
  5.1.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (มัคคุเทศก์) 
  ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับมัคคุเทศก์ 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน จ านวน 10 คน สามารถสรุปปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
  พบว่ามัคคุเทศก์ท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน ซึ่งมากกว่ามัคคุเทศก์เพศชายซึ่งมี
เพียงจ านวน 4 คน และมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 46 - 49 ปี จ านวน 6 คน และ
อายุในช่วงระหว่าง 40 - 45 ปี จ านวน 4 คน โดยท่ีสถานภาพโสดเพียงจ านวน 1 คนเท่านั้น และ
สมรสจ านวน 9 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 9 คน และระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 1 คน มีมัคคุเทศก์ท่ีรายได้มากว่า 30 ,000 ขึ้นไป จ านวน 8 คน และรายได้ระหว่าง 
25,000- 30,000 จ านวน 2 คน โดยท่ีมัคคุเทศก์ จ านวน 10 คน ท้ังหมดนั้นมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 15 ขึ้นไป  
  5.1.1.2 ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีมีในปัจจุบัน  
    
  ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ ประเด็นด้านความรู้  
  จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์สมรรถนะด้าน
ความรู้ ท้ัง 7 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวนร้อย
ละ 80 ความรู้วัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นมีจ านวนร้อยละ 70 ความรู้ประวัติศาสตร์มี
จ านวนร้อยละ 60 ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ความรู้ข่าวสารและเทศกาลส าคัญของประเทศไทย 
ความรู้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ความรู้การวางแผนเทคนิคการท าทัวร์มีจ านวนร้อยละ 50 เท่ากัน 
ตามล าดับ โดยมีประเด็นต่างๆดังนี้ 
  1.ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานท่ีต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน
ท าหน้าท่ีดูแลให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวสามารถผสมผสานการท างาน โดยท่ีเข้าใจลักษณะบริบทใน
ด้านต่างๆ ของพื้นท่ีรวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีต้องเดินทางไปปฎิบัติงานเป็นอย่างดี 
  2. ความรู้วัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีชุมชนท้องถิ่นได้สืบทอด
จากมรดกวัฒนธรรมในอดีตและยังใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะเช่ือมโยงหล่อหลอมให้คนในชุมชนท้องถิ่นมี
ความรักห่วงแหน มัคคุเทศก์สามารถท่ีจะถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์
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ท้องถิ่นของแต่ละพื้นท่ี สร้างให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยและเป็นการช่วยส่งเสริมเผยแพร่ใหเ้ป็นรู้จักของชาวต่างประเทศได้เช่นกัน 
  3. ความรู้ประวัติศาสตร์ เข้าใจถึงลักษณะการแยกแยะเรียงล าดับข้อมูลในการเล่า
เรื่องราวและการน าเสนออย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของความ
สัมพันรื่องราวท่ีบันทึกในประวัติศาสตร์ในการเช่ือมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของแต่ละ
พื้นท่ีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
  4. ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญท่ีดีท่ีสุดในการ
ติดต่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียว สามารท่ีจะช่วยเช่ือมโยงสร้างความเข้าใจร่วมกันกันได้ด้วยการใช้ภาษา
ในการส่ือสาร สร้างให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนมุมมองในด้านต่างๆ
และน ามาซึ่งมิตรไมตรีท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว 
  5. ความรู้ข่าวสารและเทศกาลส าคัญของประเทศไทย ควรต้องมึความทันสมัย รอบ
รู้ ช่างสังเกต ติตตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ท้ังในและต่างประเทศท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้เรื่องของเทศกาลส าคัญของประเทศไทยควรต้องมีความรู้และเข้าใจในการบอก
เล่าถ่ายทอดให้ข้อมูล เพื่อให้นักท่องเท่ียวให้เข้าใจภูมิหลังในเรื่องของความเช่ือ วิถีชีวิต ท่ีได้รับ
การสือทอดมาและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและความส าคัญของเทศกาลต่างๆให้ประเทศไทย 
  6. ความรู้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้วยการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างรวดเร็วเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการฏิบัติงาน มคัคุเทศก์จึงจ าเป็นต้องปรับตัว
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหมาย
รวมถึงความรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ในการส่งข้อมูลต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น  
  7. ความรู้การวางแผนเทคนิคการท าทัวร์  ควรต้องมีความรู้ในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือคาดการจุดหมายปลายทางหรือรายการน าเท่ียว รวมท้ังเตรียมแผนรองรับหากเกิด
อุบัตเหตุหรือนักท่องเท่ียวเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่ีต้องเดินทางไป ประกอบกับการพิจราณาสภาพ
พื้นฐานของนักท่องเท่ียว ความคาดหวังของนักท่องเท่ียว เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้
เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุดในการท างาน 
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  ผลการศึกษาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ ประเด็นด้านทักษะ  
  จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล ใน
สมรรถนะด้านทักษะท้ัง 7 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่เรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหามีจ านวนร้อยละ 
90 ทักษะการส่ือสารมีจ านวนร้อยละ 80 ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะเชิงรุกมีจ านวนร้อยละ 70 
เท่ากัน ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงานทักษะของการฟังมีจ านวนร้อยละ 60 เท่ากัน ทักษะการส่ือ
ความหมาย มีจ านวนร้อยละ 40 ตามล าดับ โดยมีประเด็นต่างๆดังนี้ 
  1. ทักษะการแก้ไขปัญหา มัคคุเทศก์ควรต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม 
สามารถระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแก้ไขและรู้ว่าจะลงมือแก้ไขปัญหาหลัก s
หรือปัญหารองอย่างไร ต้องเข้าใจถึงปัญหาและแก้ไขให้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างดี 
  2. ทักษะการส่ือสาร เนื่องจากนักท่องเท่ียวมาจากหลายประเทศซึ่งมีการรับรู้ ท่ี
แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องของการศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ทัศนคติ ย่อมท า
ให้การฟังของนักท่องเท่ียวอาจมีข้อจ ากัด ท าให้การรับรู้อาจเป็นไปได้ยากและส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งและอาจไม่ได้รับความร่วมือจากนักท่องเท่ียวและอาจส่งผลทางลบในการท างานของมัคคุเทศก์ 
ดังนั้นทักษะการส่ือสารจึงมีความส าคัญต่อการท างาน 
  3. ทักษะการเป็นผู้น า ความส าคัญของทักษะการเป็นผู้น าต้องสามารถเช่ือมโยงการ
ท างานได้อย่างมีระบบ พร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ รับฟังคนรอบข้าง อ่อนน้อมถ่อมตนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบ มองเห็นถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสร้างพลังขับเคล่ือนให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผลกระทบในเชิงบวกต่อส่วนรวมและนักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด 
  4. ทักษะเชิงรุก มัคคุเทศก์ควรต้องมีทักษะการคิด การวางแผนมีความพร้อม
ตลอดเวลาในการท างาน มองเห็นปัญหาพร้อมรับมือและกล้าเผชิญกับปัญหาและควรมองโลกให้แง่
บวกเพราะจะช่วยให้เปิดมุมมองใหม่ๆในการเรีนรู้หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ 
  5. ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน ต้องรู้จักวางแผนต้ังเป้าหมายในการท างานต้อง
เข้าใจหลักการท างาน หลักการบริหารเวลา เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็วและเกิดความ
ผิดพลาดน้อยแต่ได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความมั่นใจในการท างาน 
  6. ทักษะการฟัง ควรต้องฟังอย่างมีสติมีวิจารญาณสามารถจับสาระส าคัญหรือจับ
ประเด็นส าคัญของเนื้อหา และควรกระตือรือร้นในการฟังอย่างต้ังใจและคิดตามได้อย่างมีเหตุผลและ
น าไประยุกต์ใช้ จะช่วยส่งเสริมความส าเร็จในการท างานของมัคคุเทศก์ 
  7. ทักษะการส่ือความหมาย การส่ือความหมายถือว่าส าคัญเช่นกันต่อมัคคุเทศก์ ซึ่ง
เป็นศิลปะของการใช้ภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้าและการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกใน
การน าเสนอข้อมูลการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด จาก
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มัคคุเทศก์ไปยังนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึก 
ความเข้าใจตรงกันและมีความเข้าใจส่ิงท่ีต้องการส่ือได้ 
   
  ผลการศึกษาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ ประเด็นด้านคุณลักษณะ 
  จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล ใน
สมรรถนะด้านคุณลักษณะท้ัง 9 ประเด็นพบว่าเรื่องของการปฎิบัติต่อนักท่องเท่ียวโดยความเคารพ
ความเป็นบุคคล มีจ านวนร้อยละ 90 เคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและควบคุมอารมณ์ได้ดี 
มีจ านวนร้อยละ 80 สร้างความผูกพันท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวและมีความซื่อสัตย์ มีจ านวนร้อยละ  70 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งมั่นใส่ใจช่างสังเกต มีจ านวนร้อยละ 60 บุคลิกภาพแต่งกายสะอาด
เรียบร้อยและมีความรับผิดชอบจ านวนร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยมีประเด็นต่างๆดังนี้ 
  1. เคารพความเป็นบุคคลของแต่ละคน ด้วยการให้ความเสมอภาคยอมรับในความ
ต่าง รวมท้ังต้องปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เคารพใน ศาสนา เช้ือชาติ พื้นฐาน
การศึกษา สถานะภาพทางสังคม ไม่เลือปฎิบัติเห็นคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
  2. เคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ในทุกสังคมมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมนักท่องเท่ียวมาจากวัฒนธรรมท่ีท่ีมีความหลากหลายจากท่ัวทุกมุมโลก มัคคุเทศก์ควรมีการ
ปรับตัวควบคู่ไปกับการยอมรับเคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างมัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียวทั้งสองฝ่าย 
  3. ควบคุมอารมณ์ได้ดี มัคคุเทศก์ควรมีการเรียนรู้การควบคุมจัดการอารมณ์รวมถึง
การควบคุมทางร่างกาย เช่นการแสดงออกทางสีหน้า หรือกริยาท่าทาง ใหดี้ท่ีสุดในการท างานเปล่ียน
ความไม่ชอบเป็นความเมตตา สร้างรอยอยู่ยิ้ม จัดการกับความรู้สึกให้เป็นกลางจะท าให้เรื่องราว
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  
  4. สร้างความผูกพันท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว  ด้วยการสร้างเรียนรู้หรือกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมเช่น การท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและแสดงออกต่อ
นักท่องเท่ียวอย่างจริงใจ ช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นมิตรวมท้ังสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวร่วมกัน 

  5. ความซื่อสัตย์ ในการเดินทางร่วมกับนักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ เพื่อ
ไม่ให้นักท่องเท่ียวเกิดความหวาดระแวง สงสัย ไม่ไว้ใจมัคคุเทศก์ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีการงาน 
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและมีความซื่อสัตย์ต่อนักท่องเท่ียวเช่นกัน 
  6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นส่ิงส าคัญในการท างานของมัคคุเทศก์เพราะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นหรือความต้องการ ควรฟังด้วยความ
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ต้ังใจและจริงใจเพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นจะช่วยท าให้
มัคคุเทศก์ได้เรียยนรู้ส่ิงใหม่จากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  7. มุ่งมั่นใส่ใจ ช่าางสังเกต มัคคุเทศก์ท่ีดีควรมคีวามมุ่งมั่นต้ังใจเป็นตัวขับเคล่ือนพลัง
ท่ีจะให้การท างานประสบความส าเร็จ แสดงให้นักท่องเท่ียวเห็นถึงภาพลักษณ์ในการใส่ใจและเข้าใจ
ในทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอและยังเป็นการช่วยรักษาคุณภาพของการบริการ
ของมัคคุเทศก์ 
   8. บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย เป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความ
มั่นใจให้กับมัคคุเทศก์ ในการบ่งบอกถึงบุคลิกภาพท่ีดีทางหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม ช่วยสร้างความ
ประทับใจ เพราะเป็นเสมือนส่ิงแรกท่ีสามารถสร้างให้เกิดความพอใจ ความสนใจ ความน่าเช่ือถือ 
ความไว้วางใจได้ต่อนักท่องเท่ียว 
  9. ความรับผิดชอบ มัคคุเทศก์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ังต่อหน้าท่ีการงานและ
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว สามารถท าให้เป็นท่ียอมรับท้ังต่อองค์กรและนักท่องเท่ียวด้วยการ
มุ่งมั่นใส่ใจในงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตามแผนด าเนินการ 
   
  ผลการศึกษาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ประเด็นด้านทัศนคติ 
  จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากมัคคุเทศก์ผู้ให้ข้อมูล ใน
สมรรถนะด้านทัศนคติท้ัง 8 ประเด็น  พบว่าเรื่องของการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว มี
จ านวนร้อยละ 90 ความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียวและมีจริยธรรมในการท างานมีจ านวนร้อยละ 80 
เท่ากัน มีจรรยาบรรณในอาชีพ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว การสร้างความประทับใจในการ
บริการ มีจ านวนร้อยละ 70  เท่ากัน ไม่เลือกงานท างานด้วยความรัก สร้างความคิดบวกในการท างาน 
มีจ านวนร้อยละ 60 เท่ากันตามล าดับ โดยมีประเด็นต่างๆดังนี้ 
  1. การสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว  มัคคุเทก์ควรสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับนักท่องเท่ียวในการเดินทาง มีความเห็นอกเห็นนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ใจเย็น สุขุม ระวังเรื่อง
การของกระท าและใช้ค าพูด เนื่องจากความรู้สึกนึกคิดภายในของนักท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน
อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของมัคคุเทศก์ในเชิงลบ 
  2. ความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว เป็นหนึ่งในนิสัยและทัศนคติของมัคคุเทศก์ท่ีพึง
มีในการท างานดูแลนักท่องเท่ียวในทุกๆการเดินทางร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างเพิ่มความมั่นใจให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างานให้ถึงเป้าหมายและยังแสดงออกได้ถึงการเป็น
มัคคุเทศก์ท่ีมีสมรรถนะท่ีดี  
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  3. มีจริยธรรมในการท างาน คือส่ิงท่ีมัคคุเทศก์ควรประพฤติในการประกอบอาชีพ มี
ความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวงนักท่องเท่ียว มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน รวมถึงการมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 
  4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คือส่ิงท่ีมัคคุเทศก์ควรประพฤติในการประกอบอาชีพ 
เพื่อมิให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของมัคคุเทศก์และเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมในการท างาน 
   5. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น
จะท าให้ได้รับความร่วมมือท่ีดีในการติดต่อประสานงานท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะ
ได้รับการช่วยเหลือจากแหล่งพื้นท่ีท่องเท่ียวในด้านต่างๆ เป็นอย่างดีซึ่งจะท าให้การท างานสะดวก
และเกิดผลกระทบน้อยลงในการท างาน 
  6. การสร้างความประทับใจในการบริการ เปรียบสเมือนความส าเร็จของการท างาน
ให้กับมัคคุเทศก์ มัคคุทศก์ต้องเข้าใจและรู้ลักษณะความต้องการของนักท่องเท่ียว ใส่ใจในการ
ให้บริการท่ีดีท่ีสุด ให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ 
  7.ท างานด้วยความรัก คือการท่ีมัคคุเทศก์ควรต้องเปิดใจในการงานด้วยความรัก 
เพราะจะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยกระตุ้นการท างาน ให้รู้จักความอดทนและเป็นแรงบันดาลใจในการคิด
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ตอลดเวลา ส่งผลท่ีแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดีในการท างานต่อ
นักท่องเท่ียว 
  8. สร้างความคิดบวกในการท างาน ต้องรู้จักสร้างสัมพันท่ีดีให้เกิดกับนักท่องเท่ียว 
สร้างรอยยิ้มและเสนอเรื่องราวท่ีดีกับนักท่องเท่ียว มากกว่านี้มัคคุเทศก์ต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
อยู่เสมอ รวมท้ังมีความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นรวมทั้งนักท่องเท่ียวได้  
   
 สรุปผลการศึกษาข้อมูลการสนทนากลุ่มกับมัคคุเทศก์ ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 “เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” จ านวน 10 คน 
ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยองค์ประกอบสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้ดังนี้คือ 
 1.สมรรถนะด้านความรู้ 7 ประเด็น  
 2. สมรรถนะด้านทักษะ 7 ประเด็น  
 3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 9 ประเด็น  
 4. สมรรถนะด้านทัศนคติ 8 ประเด็น   
ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลข้อมูลการสนทนากลุ่มกับมัคคุเทศก์ ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ผลการสนทนากลุ่ม ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะท่ีมีในปัจจุบัน 
ประเด็นด้านความรู้ ประเด็นด้านทักษะ ประเด็นด้านคุณลักษณะ ประเด็นด้านทัศนคติ 

- ความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
- ความรู้วัฒนธรรมประเพณีและ  

เอกลักษณ์ 
- ความรู้ประวัติศาสตร์ 
- ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ 
- ความรู้ข่าวสารและเทศกาลส าคัญ

ของประเทศไทย 
- ความรู้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
- ความรู้การวางแผนเทคนิคการท า

ทัวร์ 

- ทักษะการแก้ไขปัญหา 
- ทักษะการส่ือสาร 
- ทักษะการเป็นผู้น า 
- ทักษะเชิงรุก 
- ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน 
- ทักษะการฟัง 
- ทักษะการส่ือความหมาย 

- การปฎิบัติต่อนักท่องเท่ียวโดย     
- เคารพความเป็นบุคคลของแต่ละ

คน 
- เคารพและเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
- ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
- สร้างความผูกพันท่ีดีต่อ

นักท่องเท่ียว 
- ความซื่อสัตย์ 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- มุ่งมั่นใส่ใจ ช่าางสังเกต   
- บุค ลิกภาพ ดี  แ ต่ งกายสะอาด 

เรียบร้อย 
- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างความรู้ สึกปลอดภัยให้
นักท่องเท่ียว   

- ความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว 
- มีจริยธรรมในการท างาน 
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว 
- การสร้างความประทับใจในการ

บริการ 
- ท างานด้วยความรัก 
- สร้างความคิดบวกในการท างาน 



206 
 

 

5.1.2 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อประเมิน
สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 การวิจัย “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร
คือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และสามารถ
เข้าใจและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 410 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาการเก็บแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลท่ี
ส าคัญ และการด าเนินการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลจากการท าสนทนากลุ่มและการทบทวน
วรรณกรรมจนได้มาซึ่งตัวแปรน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติ เพื่อได้มาซึ่งตัวแปรท่ีมีความส าคัญ
เพื่อน าไปสู่ผลสรุปโดยการแยกหมวดข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคิดวัตถุประสงค์ของงานผู้วิจัย 
 ส าหรับการสรุปผลการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (นักท่องเท่ียวต่างชาติ) 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ (ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านทัศนคติ) 3) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 4) ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ 
 
 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) 
 จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยัง
กรุงเทพมหานครในประเทศไทย จ านวน 410 คน เพื่อประเมินสมรรถนะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 233 คน มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 49 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 252 
คน มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปยุโรป จ านวน 188 คน ประเภทงานส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของภาคเอกชน 
จ านวน 220 คน และมีรายได้ระหว่าง 4,501 – 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 143 คน โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 
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 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  
 ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ ด้านความรู้  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้
พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.46) หมายความว่าสมรรถนะด้านความรู้ของมัคคุเทศก์
ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านความรู้เป็น
อย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านความรู้ เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ 
ความรู้ ด้านการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความรู้กิจกรรมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความรู้
ภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.52) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ควรมีความรู้ในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ควรมีความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
4.36) ส่วนความรู้การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีค่าเฉล่ียน้อยสุด (ค่าเฉล่ีย 4.18)  
  
 ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ ด้านทักษะ  
 ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ทักษะอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.42) หมายความว่าสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้าน
ทักษะในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านทักษะเป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผล
ดังนี้ คือ ควรมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ค่าเฉล่ีย 4.55) ควรมีทักษะการฟังดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ควรมีทักษะรับมือกับการแก้ปัญหา (ค่าเฉล่ีย 4.54) ควรมีทักษะการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.49) ควรมี
ทักษะเชิงสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ควรมีทักษะการพูดท่ีเข้าใจชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) ควรมีทักษะ
ประสิทธิภาพการท างานมีค่าเฉล่ียน้อยสุด (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
   
 ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค ์ด้านคุณลักษณะ  
 ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้าน
คุณลักษณะอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย (4.50) หมายความว่าสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย จ าเป็นต้องมี
สมรรถนะด้านคุณลักษณะเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ เป็นรายข้อจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ควรมีคุณลักษณะเคารพในความต่างวัฒนธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
ควรมีคุณลักษณะความซื่อสัตย์ (ค่าเฉล่ีย 4.64) ควรมีคุณลักษณะการมีส่วนร่วมที่ดีกับชุมชน (ค่าเฉล่ีย 
4.63) ควรมีคุณลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ควรมีคุณลักษณะการ
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ดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.58) ควรมีคุณลักษณะมีความรับผิดชอบในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ควรมีคุณลักษณะ การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.52)  
ควรมีคุณลักษณะมีการตอบสนองการท างานได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.19) ควรมีคุณลักษณะ
บุคลิกภาพดีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
  
 ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ ด้านทัศนคติ 
 ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.56) หมายความว่า สมรรถนะด้านทัศนคติของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย จ าเป็นต้องมี
สมรรถนะด้านทัศนคติเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะด้านทัศนคติ เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ควรมีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ควรมีทัศนคติความคิดเชิงบวกต่อชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
ควรมีทัศนคติความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.58) ควรมีทัศนคติความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
พื้นท่ีท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.57) ควรมีทัศนคติมีความเข้าใจในนักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.55) ควรมี
ทัศนคติเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.53) ควรมีทัศนคติควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ค่าเฉล่ียน้อยสุด (ค่าเฉล่ีย 4.45)  
 ดังนั้นเมื่อน าผลการศึกษาท้ัง 4 ด้านมาสรุปผลร่วมกัน พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของ
สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านได้ผลดังนี้ คือ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้านความรู้ และ 4) ด้านทักษะ พบว่า
ท้ัง 4 ด้าน ดังกล่าวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งท้ังหมด 
  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นการประเมินการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับ
การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 15 ข้อค าถาม พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวม ของ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยเมื่อ
พิจารณาการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ
การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.52) น าประสบการณ์จาก
การร่วมกิจกรรมไปใช้จริง (ค่าเฉล่ีย 4.51) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) การพัฒนาทักษะเฉพาะจากการเรียนรู้กับชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.39) ความผูกพันระหว่าง
นักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.36) การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการ
ลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนได้จริง (ค่าเฉล่ีย 4.35) การสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโต
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อย่างยั่งยืน (ค่าเฉล่ีย 4.32) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.31) การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง (ค่าเฉล่ีย 4.30) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 
4.19) การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.17) การส่งเสริมคุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.13) การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 
4.10) การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.08) ความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่าของชุมชน มีค่าเฉล่ียน้อยสุด (ค่าเฉล่ีย 4.05)  
 
 4 สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพื่อจัดกกลุ่มค าถามอีก
ครั้งและจัดกลุ่มองค์ประกอบเพื่อสร้างแบบจ าลองของ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ และ 2) การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
  1. สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจพบว่า ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอเลคิน 
(KMO) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.905 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าสถิติของบาร์เลท์ (Bartlt’s Test of Sphericity) 
เท่ากับ 3400.988 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 จึงสรุปได้ว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
จุดมุ่งหมายต่อไป ภายหลังการจัดกลุ่มตัวแปรและองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อ
การให้บริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย พบว่าตัวแปรท่ีสังเกตุได้ท้ังส้ิน 21 ตัวแปร 
จากนั้นท าการตั้งช่ือกลุ่มข้ึนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตัวแปรย่อยในกลุ่ม ได้จ านวน 5 องค์ประกอบ 1) 
ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values) 2) ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-
image) 3) ด้านบทบาทของตนเอง (Self- role) 4) ด้านทักษะ (Skill) 5) ด้านคุณค่าทางสังคม 
(Social-Value) สามารถอธิบายผลการศึกษาของสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ เป็นราย
องค์ประกอบได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .649 - 
.782 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values) 
โดยความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
หมายความว่า สมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเองเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ความเข้าใจในนักท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ ความคิดเชิงบวกต่อชุมชน ตามล าดับ  
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  องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .619 - 
.788 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image)โดยความคิดเห็นในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายความว่า สมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ี
พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านลักษณะเฉพาะ
ตนเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ความรู้ด้านการ
ส่ือสาร ความรู้กิจกรรมของชุมชน ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เชิงสร้างสรรค์ และความรู้
เกี่ยวกับการบริการ ตามล าดับ 
  องค์ประกอบที่ 3 มีจ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .651 -
.934 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านบทบาทของตนเอง (Self- role) โดยความคิดเห็นในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายความว่าสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ี
พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านบทบาทของ
ตนเองเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ความซื่อสัตย์ 
การมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ความ
รับผิดชอบในการให้บริการ และการให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน ตามล าดับ 
  องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .641 - 
.916 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านทักษะ (Skill) โดยความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายความว่าสมรรถนะด้านทักษะของมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านทักษะเป็นอย่างมาก 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ควรมีทักษะการแก้ปัญหาได้เฉพาะ
หน้า ควรมีทักษะเข้าใจทักษะการท างานบริการ และควรมีทักษะด้านมีประสิทธิภาพการท างาน 
ตามล าดับ 
  องค์ประกอบที่ 5 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .719 - 
.823 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านคุณค่าทางสังคม (Social- Value) โดยความคิดเห็นในภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายความว่าสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านคุณค่า
ทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ ความคิด
เชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียว และความรู้ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
ตามล าดับ 
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 2. การใหบ้ริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  จากการวิเคราะห์ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอเลคิน (KMO) พบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.920 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าสถิติของบาร์เลท์ (Bartlt’s Test of Sphericity) เท่ากับ 1031.65 มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างมาก จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายต่อไป ภายหลัง
การจัดกลุ่มตัวแปรและองค์ประกอบสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย พบว่าตัวแปรท่ีสังเกตุได้ท้ังส้ิน 15 ตัวแปร เท่ากับจ านวนตัวแปรตั้งต้น 
จากนั้นท าการต้ังช่ือกลุ่มขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตัวแปรย่อยในกลุ่ม ได้จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ด้านการร่วมสร้างคุณค่าประสบการณ์อย่างงแท้จริง (Value Cocreation Genuine 
Experience) 2) ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of Places) 3) ด้านการเข้าถึงประสบการณ์
จริง  (Hands- on Experience) 4 ) ด้านการเรียนรู้ ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง (Cross Cultural 
Experience) สามารถอธิบายผลการศึกษาของการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นราย
องค์ประกอบได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .697 - 
.823 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านการร่วมสร้างคุณค่าประสบการณ์อย่างงแท้จริง (Value 
Cocreation Genuine Experience) โดยความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว 
พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ น าประสบการณ์
จากกิจกรรมไปใช้จริง การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ การส่งเสริม
คุณค่าการท่องเท่ียวด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามล าดับ 
  องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .659 - 
.789 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่าด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of Places) โดยความคิดเห็น
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านกิจกรรมเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผล
ดังนี้ คือ การพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้กับชุมชน การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของชุมชน ความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านจากการร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
   
  
  องค์ประกอบที่ 3 มีจ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .712 - 
.789 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง (Hands- on Experience) โดย
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ความ คิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตจากการลงมือท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชน
จริง การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่น     
ตามล าดับ 
   องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .823 - 
.890 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่ า ด้านการเรียนรู้ ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ( Cross Cultural 
Experience) โดยความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็น
รายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังนี้ คือการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน การ
สนับสนุนการท่องเท่ียวให้เติบโตยั่งยืน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว การ
เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับชุมชน ตามล าดับ 
 5. สรุปผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์สถิติถดถอยพหุคูณแบบวิธีน าตัวแปรท านายท้ังหมดระหว่าง
สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระในการท านายท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท้ัง. 5 ด้าน สามารถ
สรุปผลการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ พบว่าด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง มีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ภายใต้สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ 1.2 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนส่งผลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 1.3 ความเข้าใจนักท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ และ 1.4 ความคิดเชิงบวกต่อชุมชนส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณค่าและ
แนวคิดของตนเอง ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดย
ทัศนคติท่ีดีต่องานบริการมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศทางบวก 
รองลงมา คือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลางทิศทางบวก ถัดมาคือความคิดเชิงบวกต่อชุมชนขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทิศ
ทางบวก และสุดท้าย คือความเข้าใจในนักท่องเท่ียวขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก 
ตามล าดับ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทัศนคติท่ีดีต่องานบริการเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก
มากท่ีสุด และความคิดเชิงบวกต่อชุมชนและความเข้าใจในนักท่องเท่ียวตามล าดับ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้
ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานย่อยท่ี 1.1 – 1.4 
  
 2. ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ พบว่าด้านลักษณะเฉพาะตนส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้
สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
2.2 ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2.3 ความรู้ด้านการ
ส่ือสารส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2.4 ความรู้เรื่องกิจกรรมของชุมชนส่งผลต่อ
การให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ 2.5 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศส่งผลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ทุกตัวแปร
มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยความรู้เกี่ยวกับการบริการมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปาน
กลางทิศทางบวก รองลงมา คือเรื่องกิจกรรมของชุมชนขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ าทิศทางบวก ถัด
มา คือความรู้เชิงสร้างสรรค์ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ าทิศทางบวก ความรู้ ด้านการส่ือสารขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าทิศทางบวก และสุดท้าย คือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ าทิศทางบวก ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านลักษณะเฉพาะ
ตนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริการ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกมากท่ีสุดต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน ความรู้ ด้านการส่ือสาร และ
ความรู้ภาษาต่างประเทศตามล าดับ แต่ทว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านความรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพล
ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ยกเว้นสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านความรู้เชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น จึง
สามารถสรุปได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานย่อยท่ี 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 แต่ไม่สนับสนุนสมมติฐาน
ย่อยท่ี 2.2 
 3. ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ด้านบทบาทของตนเอง ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้
สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดีส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
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สร้างสรรค์ 3.2 การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชนส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ 3.3 การมีความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3.4 การมี
ส่วนร่วมกับชุมชนส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ชุมชนส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ 3.6 ความรับผิดชอบในการให้บริการ
ส่งผลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ พบว่า สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ด้านบทบาทของ
ตนเองทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีความซื่อสัตย์มี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปาน
กลางทิศทางบวก รองลงมาคือ การดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ขนาดความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางทิศทางบวก ถัดมา คือการมีส่วนร่วมกับชุมชน ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศ
ทางบวก การมีความรับผิดชอบในการให้บริการ ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศทางบวก 
การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเท่ียวและชุมชน ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศทางบวก 
และสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชองชุมชน ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศ
ทางบวก ตามล าดับ  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการมีความซื่อสัตย์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด รองลงมา คือการดูแลนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี การมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน การมีความรับผิดชอบในการให้บริการ การให้ความเสมอภาคต่อ
นักท่องเท่ียวและชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ตามล าดับ แต่ทว่าสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ด้านการมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชนไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ยกเว้น
สมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านการมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชน ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุน
สมมติฐานย่อยท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 แต่ไม่สนับสนุนสมมติฐานย่อยท่ี 3.4 
  
 4. ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ พบว่าด้านทักษะ ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้สมมติฐาน
ย่อยท่ี 4.1 ทักษะการท างานบริการ ส่งผลต่อการให้บริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 4.2 การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ 4.3 ประสิทธิภาพการท างาน
ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ พบว่า สมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะทุก
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยทักษะการท างานบริการมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปาน
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กลางทิศทางบวก รองลงมา คือประสิทธิภาพการท างาน ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศ
ทางบวก และสุดท้าย คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ าทิศทางบวก 
ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทักษะการท างานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด รองลงมาคือสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และประสิทธิภาพการท างานตามล าดับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานย่อย
ท่ี 4.1 – 4.3 
 5. ผลการศึกษาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ พบว่าด้านคุณค่าทางสังคม ส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้
สมมติฐานย่อยท่ี 5.1 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 5.2 ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และ 5.3 ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียวส่งผลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ พบว่าสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านคุณค่าทางสังคมในทุกตัวแปร
มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียวมี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปาน
กลางทิศทางบวก รองลงมา คือความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว ขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทิศ
ทางบวก และสุดท้าย คือความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ าทิศ
ทางบวกตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพื้นท่ีท่องเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความคิดเชิงบวกกับพื้นท่ีท่องเท่ียว และ
ความรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียวตามล าดับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานย่อยท่ี 5.1 – 
5.3 
 ท้ังนี้ สามารถน ามาจัดท าโครงสร้างเพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนในเรื่องของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย  ได้ดัง
ภาพท่ี 5.1  
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ภาพท่ี 5.1  โมเดลส าหรับการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ“เพื่อศึกษาถึง
องค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ “เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์” ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ภายใต้
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 
 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญออกได้เป็น 5 แนวทาง คือ 1) การเสริมสร้างทัศนคติเชิง
บวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2) มุ่งการยกระดับความรู้ของ
มัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3) การเสริมสร้างคุณลักษณะบทบาทท่ีดีของ
มัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 4) การพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 5) การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นท่ีท่องเท่ียว
ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 โดยแนวทางท้ัง 5 แนวทาง เกิดขึ้นจากการน าผล 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่มกับ
มัคคุเทศก์ จ านวน 10 คน 2) ผลข้อมูลเชิงปริมาณจากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ยังพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน และ3) จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับ เรื่องสมรรถนะ เรื่องมัคคุเทศก์ เรื่องการบริการ และเรื่องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการน าผลท้ัง 3 ประเด็นหลัก มาท าการวิเคราะห์สรุปร่วมกัน ในเรื่องของ
สมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และใน
ส่วนของหัวข้อย่อยในแต่ละแนวทางผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจจนได้ตัวแปรย่อยในแต่ละด้านท่ีมีความน่าเช่ือถือมากเพียงพอในการน าจัดท าแนวทางในแต่ละ
ด้านได้อย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาแนวทางสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าผลการศึกษาดังกล่าวมาสรุปประเด็นส าคัญต่างๆซึ่งการได้มาของแนวทาง
ทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย ในอันท่ีจะจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อให้
การบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป ดังแสดงได้ตารางท่ี 5.2  
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ภาพท่ี 5.2 แผนภาพแสดงการบูรณาการแนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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 จากแผนภาพท่ี 5.2 เป็นการบรูรณาการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อ
น ามาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางได้เป็น 5 แนวทางส าคัญ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 แนวทางที่ 1 แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนนับว่ามีความส าคัญมากซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะเป็นการช่วย
เช่ือมโยงความผูกพันและประสบการณ์ท่ีแท้จริงระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา งานศิลปะ มรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี (Creative cities network, 2006) ดังนั้นหากมัคคุเทศก์
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนได้มากเท่าใดยิ่งท าให้นักท่องเท่ียว
ได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างอย่างมีคุณค่ามากเท่านั้น น ามาซึ่งความประทับใจในการให้บริการของ
มัคคุเทศก์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (G Richards & Marques, 2012) ท่ีว่าการท่ีมัคคุเทศก์
สามารถเช่ือมโยงนักท่องเท่ียวและชุมชนเข้าด้วยกันได้จะช่วยให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีประโยชน์ต่อการบริการการท่องเท่ียว 

2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการและส่งเสริมความเข้าใจในนักท่องเที่ยว   
 การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียว ควรสร้างจิตส านึกให้
มัคคุเทศก์ให้มีความรัก ความหวงเหน ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีแก่
มัคคุเทศก์สู่การสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ และภาคภูมิใจใน
วิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Belanich et al., 2016) ท่ีอธิบายว่ามัคคุเทศก์ควรรักษาและยึด
มั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีแรงจูงใจในตนเองและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์และสร้างความเข้าใจอันดีแก่นักท่องเท่ียว ตลอดจนมัคคุเทศก์ยังจ าเป็นต้องมีการปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงทางการท่องเท่ียวอยู่เสมอ ดังเช่นการวิจัย
ของ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551) ท่ีว่ามัคคุเทศก์ควรมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ควรยึดติดกับส่ิง
ท่ีเคยปฏิบัติอยู่เพื่อน าไปสู่การบริการท่ีดียิ่งขึ้น  
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 3. พัฒนาความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 
 ทัศนคติและความคิดเชิงบวกของมัคคุเทศก์เป็นส่ิงจ าเป็นในการท างานด้วยว่าจะต้องพบปะ
กับพื้นท่ีและชุมชนต่างๆ ในการพานักท่องเท่ียวเข้าชมซึ่งมีวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกัน ควร
หลีกเล่ียงการใช้ค าพูด การแสดงอากัปกิริยาและการแสดงความคิดเห็นอันจะน ามาซึ่งความขัดแย้ง
หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ต่อพื้นท่ีและชุมชน เช่น พื้นฐานความเป็นอยู่ ความเช่ือ 
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (H.-H. Wang et al., 2017) ท่ีอธิบาย
เรื่องของการคิดเชิงบวกว่า ต้องมีความพอเพียงพึงพอใจ มีความสุขการมองโลกในแง่ดี มีความรัก 
ความกล้าหาญ ความเพียร การให้อภัย มีจิตวิญญาณในการท างาน ความสามารถพิเศษ ภูมิปัญญา 
รับผิดชอบ เห็นใจผู้อื่น สุภาพ อดทนและมีจรรยาบรรณในการท างานท่ีดี เพราะความคิดเชิงบวก
สามารถช่วยในการสร้างหรือเปล่ียนมุมมองท่ีดีขึ้นของเหตุการณ์เชิงลบ ดังนั้นการท่ีมัคคุเทศก์สร้าง
สัมพันธ์ไมตรีท่ีดีกับพื้นท่ีและชุมชนท่ีไปใช้บริการ จะช่วยให้การประสานงานมีความสะดวกคล่องตัว 
ได้รับการต้อนรับและได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจท าให้ปฏิบัติงานในการจัดน าเท่ียวส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี  
 
 แนวทางที่ 2 มุ่งการยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์ 
 1. ยกระดับความรู้เก่ียวกับการบริการ 
 จัดให้มีการเรียน การสอนและการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมประเพณีของแหล่งท่องเท่ียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และสถานการณ์
ต่างๆ ของไทย เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ให้
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะควรให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แก่
มัคคุเทศก์โดยเน้นการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีการส่งเสริมให้มัคคุเทศก์มีการเรียนรู้ก่อนให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว จากการเข้าไปศึกษาดูงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เกี่ยวกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือมีการจัดต้ังเครือข่ายมัคคุเทศก์เพื่อรวมกลุ่มกัน ในการ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น
ยังควรให้ความส าคัญกับความสามารถผสมผสานความรู้เข้ากับข้อมูลในสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์บ้านเมือง เทคโลยี
และนวัตกรรม สอดคล้องกับผลการวิจัย (Buaban, 2016; Fernandez, 2010) ท่ีพบว่ามัคคุเทศก์
ควรมีการบูรณาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้ากับส่ิงใหม่ๆ และมีความรู้ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม
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ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
ให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ท าให้การท่องเท่ียวมีความหมาย
มากขึ้น มัคคุเทศก์จึงจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของภูมิหลังของแต่ละบุคคลและหาวิธีการ
เสริมสร้างการบรรยายท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองต่อความพึง
พอใจในการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในขณะท่ีงานวิจัยของ (J. Huang & Hsu, 2010) อธิบายเรื่อง
ของความรู้ซึ่งมีความแตกต่างว่าควรให้ความส าคัญเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย การ
เจรจาต่อรองและการเป็นเจ้าภาพท่ีดีเป็นส่ิงท่ีมัคคุเทศก์ควรให้ความส าคัญ เพราะเป็นอีกหลักมนุษย
สัมพันธ์ท่ีมัคคุเทศก์ต้องท าให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยและมั่นคงในการน าเท่ียว 
ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ หรือมีลักษณะะเฉพาะตนเพื่อช่วยให้งาน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะท่ีผลการวิจัยมีความแตกต่างบางประเด็นกับแนวคิดของ (G Richards & Marques, 
2012) ซึ่งเห็นว่าสมรรถนะด้านความรู้ของมัคคุเทศก์เกิดจากการสร้างเครือข่ายทางสังคมมากขึ้น 
เนื่องจากการสร้างความผูกพันระหว่างมัคคุเทศก์ นักท่องเท่ียว และเจ้าของพื้นท่ีจะช่วยให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยความซื่อตรง สนุกสนานและจริงใจท าให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ
ทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียวได้อย่างมีอรรถรส 
 ดังนั้นหากมัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของเรื่องความรู้การบริการการท่องเท่ียวใน
แต่ละพื้นท่ีจะช่วยให้เกิดการขยายและเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวในเส้นทางทางอื่น ซึ่งจะเป็น
ตัวกลางเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างคุณค่าประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวและ
ชุมชน และตัวมัคคุเทศก์เองจะน ามาซึ่งการพัฒนาการบริการในอนาคต 
 นอกจากนั้นผลการศึกษายัง พบว่าด้านความรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Fernandez, 2010) ท่ีเห็นว่าการเดินทาง
มุ่งสู่ประสบการณ์จริงและมีการส่วนร่วมจากการเรียนรู้การบูรณาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับ
ชุมชนในด้านศิลปะทางวัฒนธรรมหรือลักษณะพิเศษของพื้นท่ี และการเช่ือมต่อกับผู้อยู่ในสถานท่ีแห่ง
นั้นจะสามารถสร้างวัฒนธรรมท่ีมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความรู้ เชิงสร้างสรรค์
เปรียบเสมือนความสามารถท่ีบันดาลสร้างส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจให้เกิดขึ้น แต่ในทางกลับกันผู้ท่ีสร้างสรรค์
ผลงานเองจะดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในแวดวงของการสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้กลายเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างการท่องเท่ียวและความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถสร้างแรงจูงใจและเกิดการ
เคล่ือนย้ายระหว่างวัฒนธรรมและประสบการณ์ให้เกิดข้ึนนั่นเอง (Richards, G., & Wilson, 2007)  
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 2. ส่งเสิมความรู้กิจกรรมชุมชน 
 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนเป็นปัจจัยท่ีมัคคุเทศก์ควรตระหนักเป็นล าดับต้นๆ 
เนื่องจากมัคคุเทศก์ต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ช้ีแจงและอธิบายให้ข้อมูลในด้านต่างๆ แก่นักท่องเท่ียวซึ่งมา
จากต่างถิ่น ต่างสถานท่ี ให้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น  ดังนั้นมัคคุเทศก์
จ าเป็นต้องมีข้อมูล ความรู้ และความสามารถในการท่ีจะน าเสนอบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องชัดเจนด้วยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวให้เป็นท่ีน่าจดจ า (G. Richards, 2010; กุลวรา สุวรรณพิมล, 
2556) เนืืืองจากเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มิใช่เป็นเพียงกลยุทธ์ท่ีช่วยให้ภูมิภาคและเมืองเติบโตแต่
ทว่ายังเป็นกลยุทธ์ส าหรับการส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล (S. K. Tan et al., 
2013) ในการได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผ่านกิจกรรม ด้าน
งานศิลปะ งานประดิษฐ์งานฝีมือ การท าอาหาร การท าเครื่องหอม การปั้นเซรามิค การวาดรูปหรือ
การเพ้นท์ รวมท้ังศิลปะการเต้นร า สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิต (G 
Richards & Wilson, 2006) เห็นได้ว่าสอดคล้องบางประเด็นกับผลการวิจัยของ (Draganidis & 
Mentzas, 2006; C.-J. Wang et al., 2014) พบว่ามัคคุเทศก์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ
กิจกรรมและความส าคัญของการบริการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในขณะท่ี
ความแตกต่างนั้นคือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมัคคุเทศก์ในแต่ละพื้นท่ีจะ
มีความรู้ความช านาญในข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวท่ีระดับความลึกซึ้งไม่เท่ากัน จึงท าให้คุณภาพการ
บริการของมัคคุเทศก์ด้านความรู้ในกิจกรรมชุมชนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ (Salleh, 2015) เห็นว่า
ทักษะความรู้และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกันจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมภายใน
ฟังก์ช่ันหรืองานท่ีเฉพาะเจาะจงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการมีองค์ความรู้ทางมรดกทางวัฒนธรรมของ
พื้นท่ีท่องเท่ียวอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถท าให้มัคคุเทศก์เกิดความฉลาดคิดในการจัดการท่ีจะน าเสนอ
การบริการการท่องเท่ียวได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า  
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและภาษาต่างประเทศ 
 ความรู้ ด้านการส่ือสารและภาษาต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีมัคคุเทศก์ต้องให้ความใส่ใจ
เช่นเดียวกันเนื่องจากธุรกิจน าเท่ียวให้ความส าคัญและมีความต้องการบุคลากรท่ีสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศท่ีดี สามารถท่ีจะถ่ายทอดให้นักท่องเท่ียวฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับการส่ือสารท่ีชัดเจนกับนักท่องเท่ียวในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในชุมชนรวมไปถึงความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศมีความส าคัญในการ
สนับสนุน ส่งเสริมด าเนินงานในอันท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจและความประทับใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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การปฏิบัติงานในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ จึงควรจัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้มัคคุเทศก์
โดยเน้นเรื่องทักษะการบรรยายข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความเป็นมืออาชีพ  ต้องอาศัย 
ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้อย่างคล่องแคล่ว รวมท้ังจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชามัคคุเทศก์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ให้
สามารถรองรับต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ มัคคุเทศก์ควรมีการเลือกใช้
วิธีหรืออุปกรณ์ในการส่ือสารท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวสูงสุด เช่น การน าเท่ียวโดยบอก
เล่าผ่านภาพยนตร์ สไลด์ หรือการบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนา
ด้านทักษะการส่ือสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่
มัคคุเทศก์ทุกระดับ 
 ดังนั้นมัคคุเทศก์จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้
ความส าคัญในเรื่องของการส่ือสารข้อมูลท่ีต้องถูกต้องสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Draganidis & 
Mentzas, 2006) ท่ีเห็นว่าการส่ือสารแสดงออกทางด้านความรู้และด้านพฤติกรรมท่ีชัดเจนจะ
สามารถถ่ายทอดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามแต่ละ
บริบทของพื้นท่ี กล่าวว่าความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยการสนับสนุนท างานช่วย
สร้างความเข้าใจและน ามาซึ่งความประทับใจทางการท่องเท่ียวและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(Tesone, 2012) ท่ีพบว่าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดชัดเจน ถูกจังหวะ น้ าเสียงน่าฟัง การ
เขียน การแสดงออก นับเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานในการบริการท่ีดีเย่ียม ดังนั้นมัคคุเทศก์
จึงควรพัฒนาความรู้ของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการอยู่เสมอ เพื่อสามารถน าเสนอ
การบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนฐานของอัตลักษณ์ในพื้นท่ีท่องเท่ียวได้อย่างมีคุณภาพ และ
การส่ือสารของมัคคุเทศก์ท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นช่วยหลีกเล่ียงผลเชิงลบของประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวเช่นเดียวกับ การศึกษาของ (Topler, 2017) พบว่าความรู้ทางภาษาต่างประเทศมีบทบาท
ส าคัญท่ีช่วยจัดการในการพูดเชิงวิเคราะห์หรือออกเสียงให้ถูกต้อง จะน าไปสู่คุณภาพของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างน่าประทับใจ  
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 แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมสร้าบทบาทคุณลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
 
 1 ส่งเสริมเร่ืองความซ่ือสัตย์ 
 ควรส่งเสริมปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อมัคคุเทศก์ในการท า
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่อง โดยควรสร้างความตระหนักรู้ด้านการมีความซื่อสัตย์ ด้วยการ
สร้างแรงบันดาลใจเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ค าพูด และการกระท าโดยต้อง ต้ังใจปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และเคารพรับฟัง
ความคิดเห็นความต้องการของนักท่องเท่ียว ด้วยเหตว่าจะช่วยส่งเสริมให้มัคคุเทศก์มีความน่าเช่ือถือ 
ท าให้นักท่องเท่ียวให้ความไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 
2556) ท่ีอธิบายไว้ว่าในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ในการท างานนั้น เรื่องของจรรยาบรรณเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีจะช่วยรักษามาตรฐานการท างานให้มีคุณภาพและข้อควรประพฤติปฏิบัติในการเป็นของ
มัคคุเทศก์ท่ีดีให้เป็นท่ียกย่องนับถือเหมาะสมกับการได้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประเทศ โดยมีความ
ตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
การท างานต่อการให้บริการและความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ทุกคน ปรารถนาความรักความเอาใจใส่ดูแล
และต้องมีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556) มากกว่านี้ ควรมี
ทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ในการท างานท่ีดี ซึ่งในบางครั้งผลตอบแทนอาจเป็นไปไม่ตรงตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ แต่ควรต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจเคารพในตนเองท างานต่อจนส าเร็จตามท่ีก าหนด
ไว้ (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991)  
 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 
 มัคคุเทศก์ควรสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และความเป็นมิตรในการเดินทางต่อ
นักท่องเท่ียว (Chang, 2014) ซึ่งสอดคล้อง (ภัยมณี แก้วสง่า และ นิศาชล จ านงศรี, 2012) ซึ่งเห็นว่า
มัคคุเทศก์ควรเข้าใจความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น อีกท้ังยังจ าเป็นต้องให้เกียรติแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีหรือ
แม้แต่การดูแลเอาใจใส่ ศึกษาถึงพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเท่ียว เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดปัญหาน้อยท่ีสุดและยังช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกดีต่อมัคคุเทศก์ และเนื่องจาก
มัคคุเทศก์แต่ละบุคคลมีความสามารถในการดูแลและเอาใจใส่กับลูกค้าท่ีแตกต่างกัน จึงอาจท าให้
ประสิทธิภาพในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าหลายรายในคราวเดียวกันไม่เท่ากัน 
ในขณะท่ีการรับฟังปัญหาของนักท่องเท่ียวอย่างมีสติพิจารณาไต่ตรอง นับว่าเป็นอีกปัจจัยท่ีจะช่วยให้
การด าเนินงานของมัคคุเทศก์ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มความดูแลใส่ใจกับการให้บริการ
นักท่องเท่ียวเสมือนเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง อย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในการ
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ใช้บริการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์และควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ท้ังเรื่องของ
การแต่งกาย ร่างกาย การพูดจา และกิริยามารยาท ต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะและไม่ท าให้ภาพพจน์
ของมัคคุเทศก์เส่ือมเสียตลอดจนการมีบุคลิกภาพท่ีดี ท้ังเรื่องของการใช้ถ้อยค าสุภาพ ยังสะท้อนให้
เห็นถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของมัคคุเทศก์ในประเทศไทยอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (จิตตินันท์ 
นันทไพบูลย์, 2551) พบว่าบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดูสะอาดเรียบร้อย จะช่วยส่งเสริมการบริการ
ของมัคคุเทศก์ ดังนั้นบทบาทคุณลักษณะท่ีดีจึงช่วยให้การแสดงออกทางพฤติกรรมน าไปสู่การท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Saisuthanawit & Wayuparb, A Buranajarukorn, 2013) ในอันท่ีจะช่วย
ส่งเสริมการให้บริการของมัคคุเทศก์ให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
สถานประกอบการน าเท่ียวควรร่วมมือในการก าหนดค่าตอบแทนมัคคุเทศก์อย่างเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติงาน 

3. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน  
 จัดรายการน าเท่ียวท่ีส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี 
และศิปลวัฒนธรรมท่ีเป็นฐานอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การจักรสาน การท าเครื่องปั้นดินเผา การ
ท าอาหารถิ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงควรสร้างความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ส่วน ท้ังผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว ชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้
มัคคุเทศก์มีความน่าเช่ือถือ ท าให้นักท่องเท่ียวให้ความไว้วางใจมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(S. Huang et al., 2010) ท่ีกล่าวว่ามัคคุเทศก์ท าหน้าท่ีเสมือนผู้ท่ีเช่ือมโยงวัฒนธรรมระหว่าง
นักท่องเท่ียวและชุมชนซึ่งมีบทบาทส าคัญในการอธิบายส่ือความหมายเรื่องของวัฒนธรรมแก่
นักท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการรับฟังเรื่องราวต่างๆ การส่ือความหมายในกิจกรรม
ต่างๆ (A.H Hansen & Mossberg, 2016) ในขณะท่ีผลการวิจัยบางประเด็นสอดคล้องกับ (ธีรนนท์ 
ศลิษา และโสภณจรัสกุล, 2559) ท่ีว่าชุมชนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในฐานทรัพยากรท่ีพื้นท่ีตนมี เพื่อ
น ามาแบ่งปันสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์กับนักท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีคุณภาพดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่องเท่ียวของพื้นท่ีให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นยัง
เป็นส่วนช่วยในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ี (G. Richards, 2010) มากกว่านี้ในผลงานของ 
(Teruel & Viñals, 2014) พบว่าการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมต่อทาง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณกับจุดหมายปลายและทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดได้
อย่างชัดเจนจึงจ าเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้และให้ความส าคัญต่อทรัพยากรร่วมกัน  
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 นอกจากนั้นผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมท่ีดีกับชุมชนไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งผลการศึกษาของ (Cetin & Yarcan, 2017) ในบริบทท่ีมีความเห็นแตกต่าง
ท่ีว่าการสร้างความสามัคคี การสร้างประสบการณ์ และการสร้างภาพลักษณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว 
จะท าให้มัคคุเทศก์สามารถเป็นตัวแทนหรือผู้น าการด าเนินงานให้มีผลลัพธ์เป็นไปตามรายการน าเท่ียว
ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ (พัฒน์ธนันตร์ วาสะศิริ, 2553) ท่ีพบว่า มัคคุเทศก์
เป็นผู้น าทาง น าชมจุดส าคัญต่างๆคอยช่วยเหลือและอธิบายให้ข้อมูลซึ่งอาจเป็นเพราะต้องเป็นผู้น าใน
การคอยให้บริการหรือแม้แต่มัคคุเทศก์ยังจ าเป็นต้องจัดการประสานงานกับส่ิงต่างๆอยู่ตลอดเวลา 
โดยเน้นการส่ือสารแบบสองทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ น ามาซึ่งการตอบสนองบทบาทการบริการ
อย่างต่อเนื่องนั่นเอง (Parasuraman, 1985) แต่ทว่านักท่องเท่ียวคือผู้ซึ่งต้องมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์
หรือการเป็นผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ด้วยการ เติมเต็มสัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิ่นและรับ
ประสบการณ์จริงในพื้นท่ีนั้นๆด้วยตนเอง (S. K. Tan et al., 2014)  

4. เสรมิสร้างบทบาทคุณลักษณะที่ดีเร่ืองความรับผิดชอบในการให้บริการ  
 จัดกิจกรรมหรือแบบจ าลองการน าเท่ียวต่อมัคคุเทศก์เพื่อเสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะท่ีดี
เรื่องความรับผิดชอบในการ และสร้างความตระหนักรู้ด้านการมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ค าพูด และ
การกระท า โดยต้องต้ังใจปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ อดทน พยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของตนเอง และรักษามาตรฐานการท างานท่ีดีตลอดไปดังเช่นท่ี (C. Y. Wang, 2015) อธิบายว่า
มัคคุเทศก์ต้องมีการท างานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม จึงต้องมีความรับผิดชอบ มีความคิดอย่างชาญ
ฉลาด ตรงต่อเวลา ใจกว้าง และยอมรับในเข้าใจความแตกต่างของภูมิหลังของแต่ละบุคคลได้ 
นอกจากนั้นมัคคุเทศก์จะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเองท่ีได้รับมอบหมายหรือถูก
คาดหวังให้ท าได้เป็นอย่างดี บทบาทของมัคคุเทศก์นอกจากการปฏิสัมพันธ์และการส่ือสาร บทบาท
ของความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ยังช่วยสร้างความส าเร็จอย่างราบรื่น ความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกันช่วยส่งเสริมความมั่นใจต่อนักท่องเท่ียว (S. Huang et al., 2010)  โดยมีมัคคุเทศก์ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบในการน าเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆ ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในการช่วยสร้าง
ประสบการณ์ต่อนักท่องเท่ียวในจุดหมายปลายทางนั้น ๆซึ่งสอดคล้องกับ (J. Min, 2014) ท่ีพบว่า
ประสิทธิภาพในการท างานและการควบคุมอารมณ์ในการท างานให้เหมาะสมจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของนักท่องเท่ียว (J. Huang & Hsu, 2010) ดังนั้นความรับผิดชอบในการให้บริการของมัคคุเทศก์ยัง
เป็นตัวก าหนดช้ีวัดคุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเท่ียวและอาจรวมถึงการส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในอนาคต (Yu, 2017) และสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวและเกิดความพึงพอใจซึ่งจะช่วยส่งผลในการให้เกิดการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ของ
สถานท่ีเข้าชมได้เช่นกัน (Chang, 2014)  
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 5. การให้ความส าคัญเร่ืองความเสมอภาคต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน  
  ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับความเสมอภาคในการ ให้บริการนักท่องเท่ียว โดย
มัคคุเทศก์ต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างปราศจากความล าเอียง
มากกว่านี้มัคคุเทศก์ยังต้องปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคยุติธรรม โดยควรให้ความส าคัญในทุกเรื่อง
และดูแลนักท่องเท่ียวและชุมชนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Kandampully, 2000) ท่ี
พบว่ามัคคุเทศก์จะต้องสนใจ ใส่ใจ ให้เกียรตินักท่องเท่ียว และปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวบนมาตรฐานท่ี
เท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกระดับช้ัน ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพอ่อนโยน ซึ่ง
ในบางครั้งอาจเผชิญกับความเส่ียงในเรื่องการส่ือสารผิดพลาดเนื่องจากเกิดจากการขาดความคุ้นเคย
กับต่างชาติและอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษา (Liu & Chen, 2013) ในทางกลับกันการให้เกียรติ
แก่ผู้อื่นย่อมจะมีผลตอบรับในทางเดียวกันกลับมา นั่นคือหากมัคคุเทศก์ให้เกียรตินักท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวก็จะให้เกียรติมัคคุเทศก์เช่นเดียวกัน ท าให้บรรยากาศการท่องเท่ียวและการปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีความสุข ในขณะเดียวกันสามารถต่อยอดโดยการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและใน
ชุมชนเอง (G. Richards, 2010)  
 

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 1. ฝึกทักษะการท างานบริการ  
 ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ โดยจัดท าฐานข้อมูล เว็บไซต์ คู่มือ หนังสือ หรือเอกสารบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ไว้บริการแก่มัคคุเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานของ 
(Kuo, Cheng, Chang, & Chuang, 2018) กล่าวว่าเรื่องทักษะเฉพาะตนของมัคคุเทศก์ถือว่าเป็นหนึ่ง
คุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดคุณภาพการบริการซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวให้
เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและน่าจดจ าได้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับแนวคิด (Ap & Wong, 
2001; G Richards, 2010b)  
 มากกว่านี้ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีวิวัฒนาการน าไปสู่การผลิตและการ
บริโภคท่ีเพิ่มขึ้นโดยท่ี (G Richards & Wilson, 2006) เน้นถึงการใช้ทักษะท่ีส าคัญของการสร้างอัต
ลักษณ์เช่ือมโยงกับ "สถานท่ีท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรค์" ท่ัวประเทศ ซึ่งมีบางประเด็นท่ีสอดคล้อง (ปิรันธ์ 
ชิณโชติ และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) อธิบายได้ว่าควรได้รับความร่วมมือจากท้ังผู้ประกอบการและ
ชุมชน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และท่ีส าคัญคือการเพิ่มทักษะให้แก่นักท่องเท่ียวได้ 
ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องเตรียมความพร้อมฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ 
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 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการรับมือกับการ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจากมัคคุเทศก์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในการบริหารจัดการการ
น าเท่ียว (Hu & G. Wall, 2013) นับต้ังแต่การวางแผนเพื่อเตรียมรับนักท่องเท่ียวจนกระท่ังจบการ
เดินทางและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งมัคคุเทศก์จ าเป็นต้องพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความ
เสียหายและผลกระทบต่อทุกฝ่ายน้อยท่ีสุดรวมท้ังผู้ท าหน้าท่ีต้อนรับในส่วนแรก ซึ่งคือมัคคุเทศก์ท่ีมี
บทบาทในการเป็นผู้ควบบคุม ด าเนินงาน เรื่องทัวร์ มีความรับผิดชอบ และเป็นกุญแจส าคัญสู่
ความส าเร็จ รวมท้ังมีวิจารณญาณในการตัดสินใจและคาดการณ์ในส่ิงต่างๆได้ดี ท้ังนี้ระหว่างการ
เดินทางส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของการท างานมัคคุเทศก์ควรจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสุภาพเป็น
มิตรตลอดเวลา พร้อมให้ความช่วยเหลือใส่ใจกับรายละเอียดของนักท่องเท่ียว (J.-Y. Wong & Lee, 
2012) 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
 โดยบริบทของการท่องเท่ียวเอง ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ซึ่ง
ระดับของความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อจุดหมายปลายทางมาจากความต้ังใจในการกลับมา
เท่ียวท่ีจุดหมายปลายทาง และความยินดีท่ีจะแนะน าจุดหมายปลายทาง ประสบการณ์ท่ีดีของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริการน ามาซึ่งการกลับมาท่องเท่ียวอีกครั้งในอนาคต ดังนั้นควรมุ่งยกระดับ
การอบรมให้กับมัคคุเทก์ ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักณษณะ และด้านทัศนคติ รวมทั้งด้าน
อื่นท่ีเกียวข้อง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน โดยท่ี (Draganidis & Mentzas, 2006) 
อธิบายไว้ว่าการแสดงออกทางความรู้และพฤติกรรมท่ีชัดเจนรวมท้ังทักษะท่ีจะท าให้บุคคลมีศักยภาพ
ท่ีจะสามารถถ่ายทอดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นมัคคุเทศก์ จึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการประสบความส าเร็จและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ (Fernandes, 2011) รวมท้ังประสิทธิภาพการท างาน
ของมัคคุเทศก์ยังช่วยสร้างความส าเร็จและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวของประเทศ (Sulaiman 
Al Jahwari, 2016) 
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 แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นที่ท่องเที่ยวต่อการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
 1. สร้างจิตส านึกความคิดเชิงบวกและความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นที่ท่องเที่ยว 
 ปลูกจิตส านึกความรู้สึกการมีคุณค่าในตัวเองให้มัคคุเทศก์ด้วยการส่งเสริมความคิดเชิงบวกใน
การบริการซึ่งจะส่งพลังให้งานบรรลุส าเร็จได้อย่างเต็มเปี่ยมและพัฒนาให้เป็นรูปธรรม (Chung et 
al., 2019) โดยท่ี (Ong et al., 2014) เพิ่มเติมว่าส่ิงส าคัญคือมัคคุเทศก์ต้องมีทัศนคติและคิดเชิงบวก
ในการท างานเนื่องจากมัคคุเทศก์จะต้องพบกับนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่าง
วัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันอาจเผชิญความเส่ียงในเรื่องการส่ือสารผิดพลาดเนื่องจากเกิดจากการ
ขาดความคุ้นเคยกับต่างชาติและอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษา (Liu & Chen, 2013) ต้องท างาน
ร่วมกับนักท่องเท่ียวที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายจึงควรต้องหาวิธีการในการปรับตัวให้เข้า
กับความแตกต่างระหว่างตัวเองและนักท่องเท่ียวใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ (Y. Huang, 2011) และพัฒนาส่งเสริมผลักดันให้มัคคุเทศก์และคนในชุมชนพื้น ท่ี
ท่องเท่ียวมีการแลกเปล่ียนและจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิมของพื้นท่ีและมัคคุเทศก์ควรมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี พูดจาอ่อนหวาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สร้างความคุ้นเคยกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น สถานประกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม ร้านธุรกิจของท่ีระลึก ชุมชน และพื้นท่ีท่องท่ียว เป็นต้น ท้ังนี้ผลงานของ (ยุทธนา 
ภาระนันท์, 2554) อธิบายว่าความคิดเชิงบวกในความหมายแรกคือการแสดงออกของกลุ่มทาง
ความคิด การกระท า หรือทักษะ ส่วนในความหมายสอง คือผลท่ีเกิดจากความคิดหรือประสบการณ์
ทางอารมณ์ ซึ่งความคิดเชิงบวกจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการรับรู้ เพิ่มต่อยอดในการขยาย
ประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวกของแต่ละบุคคลน าไปสู่การหล่อหลอมพัฒนาด้านจิตใจของตนและ
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพให้ดีกว่าเดิมและมีความสอดคล้องกับ (Aylor & Oppliger, 
2003) ท่ีว่าการมองผ่านความคิดเชิงบวกจะช่วยให้สถานการณ์ต่างเกิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
รับมือกับปัญหาได้อย่างดีและอยู่ได้อย่างมีความสุข และด้วยกลยุทธ์เชิงบวกนี้จะสามารถช่วยให้
มัคคุเทศก์พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกในการรับมือเสริมสร้างพลังทางร่างกายและจิตใจสามารถ
เผชิญการรับมือกับความเครียดได้อย่างประสบความส าเร็จและด้านการตลาดยังช่วยส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ประสบความส าเร็จจากการสร้างภาพลักษณ์ และจากปากต่อปาก (word-of–mouth) 
โดยผ่านประสิทธิภาพการท างานของมัคคุเทศก์ (Zhang & Chow, 2004) ส่งผลน าไปสู่ระดับความพึง
พอใจและความจงรักภักดีท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวของจุดหมายปลายทางในเชิงบวกและมัคคุเทศก์นั้นยัง
เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการสร้างตราสินค้าให้แหล่งท่องเท่ียวได้อีกช่องทางหนึ่ง (Baum et al., 2007)  
 2. ส่งเสริมความรู้ความในพื้นที่ท่องเที่ยว  
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 จัดให้มีการขยายเช่ือมโยงเส้นทางและกิจกรรมการน าเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีกับ
พื้นท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับพัฒนาพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวและช่วยส่งผลให้เกิดการ
ประสานงานและเกิดการท างานร่วมกัน และจัดต้ังเป็นเครือข่ายท้ังระบบขึ้นมาท้ังในส่วนของชุมชน
เจ้าของพื้นท่ี มัคคุเทศก์ และภาคีต่างๆ และเพิ่มการอบรมท้ังทางทฤษฎีและภาคปฎิบัติข้อมูลความรู้
ของพื้นท่ีท่องเท่ียว เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้กับมัคคุเทศก์และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นท่ีท่องเท่ียวตามฐานอัตลักษณ์ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร  การอบรมบุคลากรระดับท้องถิ่น
ร่วมกับมัคคุเทศก์ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและรวมกลุ่มภายในเพื่อวางแผน
จัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้พื้นท่ีท่องเท่ียว โดยมีงานวิจัยท่ีสอดคล้องของ (Baggio & 
Cooper, 2010) กล่าวว่ามัคคุเทศก์เปรียบเสมือนตัวแทนระหว่างนักท่องเท่ียวและมีผลต่อคุณภาพ
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ต้องมีความรู้ในเรื่องราวข้อมูลต่างๆ ท่ีสามารถอธิบายต่อนักท่องเท่ียว 
ในการเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลของจุดหมายปลายทางตลอดจนควรรู้วีธีการใช้
ความรู้อย่างไร เพื่อจัดการน าความรู้เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การท่องเท่ียวต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์หรือแข่งขันท าความเข้าใจในพื้นท่ีท่องเท่ียวและ
ประสานร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวและมี
ความเห็นของ (Li et al., 2008) ท่ีอธิบายเพิ่มเติมว่ามัคคุเทศก์ยังเป็นท่ีช่วยผู้เช่ือมโยงเรื่องราวต่าง ๆ
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการท าทัวร์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก ถึงคุณลักษณะของ
จุดหมายปลายทางของสถานท่ีนั้นๆจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจ าของการท่องเท่ียวร่วมกับ
มัคคุเทศก์ด้วยเช่นกัน 
 และจากสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบและการอภิปรายผลการศึกษา เรื่อง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศไทย พบว่ามัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ มีท้ังหมด 5 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านคุณค่าและ
แนวคิดของตนเอง (Self-Concepts and Values) 2) ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 3) ด้าน
บทบาทของตนเอง (Self- role) 4) ด้านทักษะ (Skill) 5) ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) และ
สามารถจัดท าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 5 ดังนี้  
  แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 แนวทางท่ี 2  มุ่งการยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 แนวทางท่ี 3  การเสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะท่ีดี ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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 แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นท่ีท่องเท่ียวต่อการให้บริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการน าแนวทางหลักท้ัง 5 ด้านของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในการน ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้าด้วยกันกับการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ในอันท่ีจะช่วยส่งเสริมและการปรับภาพลักษณ์ของมัคคุเทศก์รวมท้ัง
ยกๆระดับของการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสอดคล้องต่อให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยเพิ่มมิติต่างๆในเรื่องของ
การรับรู้ต่อนักท่องเท่ียวในการสร้างประสบการณ์เชิงคุณภาพของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และเป็นการช่วยยกระดับให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการสร้างเครือข่าย
ตลอดการเช่ือมโยงในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธธรมประเพณีต่างๆให้
คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  
  
 ผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะแนะ “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์
ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย”โดยการน ามาการบูรณาการร่วมกับ
ประเด็นหัวข้อหลัก ท้ัง 4 ประเด็น ในส่วนของเรื่องการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซึ่ง
ประกอบด้วย  
 1. การ่วมสร้างคุณค่าและประสบการณ์อย่างแท้จริง  (Value Co-creation Genuine 
Experience) 
 2. ความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirits of place) 
 3. การเข้าถึงประสบการณ์จริง (Hans on Experience) 
 4. เรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่าง (Cross cultural experience) 
  
 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินสรุปการประยุกต์ใช้ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย สามารอธิบายได้ดังภาพท่ี 5.3 และสามารถ
สรุปอธิบายในรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-5.6 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.3 การประยุกต์ใช้ระหว่างสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย  

สมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 

• ด้านคุณค่าและแนวคิดของตนเอง 
(Self-Concepts and Values) 

• ด้านลักษณะเฉพาะตน (Self-image) 

• ด้านบทบาทของตนเอง (Self- role) 

• ด้านทักษะ (Skill) 

• ด้านคุณค่าทางสังคม (Social-Value) 
 

    การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

• ด้านการร่วมสร้างคุณค่าประสบการณ์อย่างแท้จริง 
     (Value Cocreation Genuine Experience)  

• ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน (Spirit of Places) 

•    ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง 
     (Hands- on Experience) 

• เรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่าง 
    (Cross cultural Experience) 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
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ตารางท่ี 5.2 แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการและส่งเสริมความเข้าใจในนักท่องเที่ยว 

 3. พัฒนาความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 
การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  - มัคคุเทศก์สร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเท่ียว ปรับตัว ฝึกฝน และ
พัฒนาตนเอง จนเกิดความเช่ียวชาญ
สามารถให้บริการเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - การให้ความรู้ ปรับทัศนคติการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดีและความเป็นไทย 
น า สู่ ก า ร ส ร้ า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ผ่ า น
ประสบการณ์การท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์ 

  - การจัดรายการน าเท่ียวท่ีเน้นการ
น าเสนอคุณค่าชุมชน ผ่านกิจกรรมท่ี
ให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับชุมชุน 
ช่วยหลีกเล่ียงความขัดแข้งระหว่าง
ชุ ม ช น กั บ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  เ ช่ น 
สร้างสรรค์งานหัตกรรมท้องถิ่น งาน
ถักทอ การท าอาหาร และการเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน  
  - การเข้าใจความชอบ และความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว ช่วยท าให้

  - มัคคุเทศก์ ท่ีมี ทัศนคติดีในการ
บริการจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจในเกิดขึ้นระหว่างพื้นท่ี
ท่องเท่ียวและนักท่องเ ท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์ 
  - การสร้างให้นักท่องเท่ียวมี ส่วน
ร่วมกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชน ช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในสินค้าของชุมชน เนื่องจากชุมชน
สามารถหารายได้เพิ่มจากการขาย

  - การให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมต่อ
ชุมชน สามารถช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ความเช่ือ และประเพณีในท้องถิ่น
ผ่านการจัดการน าเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
โ ด ย บู ร ณ า ก า ร ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมไว้ในกิจกรรมชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 
  -  การเข้าใจความต้องการในการ
ท่องเท่ียวของลูกค้า ท าให้มัคคุเทศก์
สามารถให้บริการข้อมูลและน าเสนอ
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แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการและส่งเสริมความเข้าใจในนักท่องเที่ยว 

 3. พัฒนาความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 
การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งมั่นต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  - มัคคุเทศก์ต้องท างานภายใต้หลัก
คุณธรรมจริยธรรม ยึดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ท าให้การ ส่งมอบการ
บริการเชิงสร้างสรรค์มี คุณค่าน่ า
ประทับใจ 
 

การออกแบบกิจกรรมการเท่ียวเชิง
สร้ า งสรร ค์สามารถสนองคว าม
ต้องการของนักท่องเท่ียวอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
  - การจัดให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน 
ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ ใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม   
 

สินค้าชุมชนให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมี
ส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 
  - การหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบ 
โดยการน าเสนอข้อมูลของชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ ท าให้นักท่องเท่ียว
เข้าใจวิถีชีวิตชุมชนท่ีเป็นด้ังเดิม และ
ชุมชนยังเปิดใจรับนักท่องเท่ียว น ามา
ซึ่งการลดความต่างทางวัฒนธรรมท่ี
ยั่งยืน 
 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
  - การท่ีมัคคุเทศก์มีทัศนคติท่ีดีด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วย
สร้างความเข้าใจท่ีแตกต่างระหว่าง
เจ้าบ้านและผู้มาเยือน 

 

 



 

 

235 

 

ตารางท่ี 5.3 แนวทางท่ี 2  มุ่งการยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

แนวทางท่ี 2  มุ่งการยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยกระดับความรู้เก่ียวกับการบริการ 2. ส่งเสริมความรู้กิจกรรมของชุมชน 3. ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและความรู้ภาษาต่างประเทศ 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

    - มัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้าน
การบริการเข้ากับการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์โดยเน้นการน าไปใช้ได้จริงใน
การน าเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้
และสัมผัสประสบการณ์จริงจากการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  -  มั ค คุ เทศก์ ส ามารถ บู รณ าก า ร
ความคิดสร้างสรรค์เข้ากับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

    - การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ โดยน าภูมิปัญญา 
ความรู้  และ ลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ ช่วยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า
น่าจดจ าได้ 
  - การส่ือสารระหว่างนักท่องเท่ียว 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริการเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมและอ านวยความ

  - การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน ช่วยสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่ ว ม แ ละ คว าม ผู ก พั น ท า ง ก าร
ท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
เจ้าบ้านและผู้มาเยือนในพื้นท่ีได้ 
  - การท่ีมัคคุเทศก์ให้บริการ เชิง
สร้างสรรค์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน จะช่วยให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ

-  ก า ร ท่ีมั ค คุ เ ทศก์ มี ค ว า ม รู้ ใ น
กิ จกรรม ชุมชน  ท้ั ง ด้ านวิ ถี ชี วิ ต 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการน าเสนอ
สินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้
มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและน่าจดจ า 
  - มัคคุเทศก์ท่ีส่ือสารโดยการบอก
เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ชุ ม ช น ไ ป สู่
นักท่องเท่ียว ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์
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แนวทางท่ี 2  มุ่งการยกระดับความรู้ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยกระดับความรู้เก่ียวกับการบริการ 2. ส่งเสริมความรู้กิจกรรมของชุมชน 3. ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและความรู้ภาษาต่างประเทศ 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน
แก่นักท่องเท่ียวอย่างน่าประทับใจ 
 - การให้ความส าคัญ ฝึกฝนด้านทักษะ
การส่ือสารและภาษาต่างประเทศ จะ
ช่ ว ย สนั บ สนุ น ใ ห้ ก า ร ท า ง า นของ
มัคคุเทศก์ราบรื่นและสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลให้นัก ท่อง เ ท่ียวรับสารอย่ า ง
ถูกต้องและสร้างการมีความรู้สึกร่วมใน
การบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อย่างมีคุณภาพ 
 

สะดวกส าหรับ จัดกิ จกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นท่ี 
  -  ก า ร ท่ี มั ค คุ เ ท ศ ก์ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศกับนักท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่ม เช่น อังกฤษ เยอรมัน 
จีน รัสเซีย ช่วยสร้างความสนใจและ
ท าให้นักท่องเท่ียวชาติต่างๆ เข้าใจ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนมากขึ้น 
 
 

ถึง เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น
อย่างลึกซึ้ง 
  - การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของ
มัคคุเทศก์เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
นักท่องเท่ียวกับชุมชนมีความเข้าใจ
ท่ีตรงกันด้านข้อมูลพื้นท่ี รวมท้ังยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนแก่นักท่องเท่ียวปัจจุบันและใน
อนาคต 
 

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนให้
ยังคงอยู่ 
  - การท างานโดยบูรณาการความรู้
ในการบริการและบทบาทหน้าท่ีของ
มัคคุเทศก์ ท าให้นักท่องเท่ียวเรียนรู้
มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อ ย่ า ง น่ า ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 5.4 แนวทางท่ี 3  การเสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะท่ีดี ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางที่ 3  การเสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะที่ดี ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริมความซ่ือสัตย์ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 3. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมการกิจกรรมชุมชน 4. เสริมสร้างบทบาท
คุณลักษณะที่ดีเร่ืองความรับผิดชอบในการให้บริการ  5. การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

-  การ ท่ีมั ค คุ เทศก์ ให้บริ ก าร เ ชิง
สร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ช่วย
ส่งเสริมมัคคุเทศก์มีความน่าเช่ือถือ 
ไ ด้รับความไว้ วาง ใจในการสร้ าง
ประสบการ ณ์ก าร เ รี ยน รู้ ใ ห้ แ ก่
นักท่องเท่ียว 
  - การท่ีมัคคุเทศก์จัดให้นักท่องเท่ียว
มี ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ ช่วยสร้างความแตกต่างใน

  - การให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน 
ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างความ
สนุกสนานให้เกิดขึ้นแก่นักเท่ียวกับ
ชุมชน 
  - มัคคุเทศก์จ าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่
กับความคาดหวัง ความต้องการ และ
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว โดย
น าเสนอการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการ

- การจัดการน าเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ี
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน เช่นการ
ท าเกษตร เครื่องปั้นดินเผา งาน
หัตถกรรม ช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความสุขลดปัญหาความขัดแย้งขณะ
เดินทางท่องเท่ียวร่วมกันระหว่าง
มัคคุเทศก์ นักท่องเท่ียว และชุมชน  
  -  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร น า เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์และมี
ความรับผิดชอบ ท าให้มัคคุเทศก์

- การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชน 
  - การดูแลนักท่องเท่ียวอย่างเป็น
มิตรและใกล้ชิด สามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือในการน าเสนอข้อมูลด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นท่ี ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเข้าใจและลดความ
เหล่ือมล้ าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้ 
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แนวทางที่ 3  การเสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะที่ดี ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
1. ส่งเสริมความซ่ือสัตย์ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 3. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมการกิจกรรมชุมชน 4. เสริมสร้างบทบาท

คุณลักษณะที่ดีเร่ืองความรับผิดชอบในการให้บริการ  5. การให้ความเสมอภาคต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน 
การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

การเดินทางแก่นักท่องเท่ียวอย่างน่า
ประทับใจและมีคุณค่า 
  - มัคคุเทศก์ให้บริการเชิงสร้างสรรค์
ด้วยความรับผิดชอบ เสมอภาค และ
ดูแลนักท่องเท่ียวอย่างเอาใจใส่ ท าให้
นักท่องเท่ียวรู้สึกมีความส าคัญช่วย
ลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นใระหว่างการน า
เท่ียวน ามาซึ่งการส่งมอประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่นักท่องเท่ียว 
   

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  - บริการนักท่องเท่ียวด้วยความ
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยให้
นักท่องเท่ียวมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ท่ัวถึง และสร้างประสบการณ์อันมี
คุณค่าร่วมกัน 
 

ได้รับความสนับสนุนและไว้ใจจาก
นักท่องเท่ียว ชุมชน และผู้มี ส่วน
เกี่ ย ว ข้ อ ง ในการท า ง าน ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  - มัคคุเทศก์ต้องมีความเสมอภาคใน
การให้บริการน าเท่ียว ท้ังต่อชุมชน
แ ล ะ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  เ ช่ น ก า ร ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ม า อ อก แบบ
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เ พิ่ ม มู ล ค่ า ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น 
จ าเป็นต้องสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย  

  -  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร น า เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์  
ตรงไปตรงมาด้านข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรม ช่วย ให้ เกิ ดก าร
เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตตลักษณ์
ด้ังเดิมของชุมชน 
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ตารางท่ี 5.5 แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทักษะของมคัคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1. ฝึกทักษะการท างานบริการ 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

-  มั ค คุ เทศก์ ท่ี มี ค ว าม เข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการท างาน รู้หน้าท่ี และ
ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว จากการ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะ
สามารถ ส่ ง มอบการบริ กา ร เ ชิ ง
สร้างสรรค์ท่ีสร้างประสบการณ์ล้ าค่า
แก่นักท่องเท่ียวได้ 
  -การจัดการรับมือกับการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นส่ิงท่ีมัคคุเทศก์พึงมี
โดยใช้สติในการคิดวิ เคราะห์ห า
สาเหตุและวิธีการแก้ไขท่ีจะช่วยให้

  - การท่ีมัคคุเทศก์เข้าใจการท างาน 
จะช่วยให้การออกแบบกิจกรรมการ
ท่อง เ ท่ียวเ ชิงสร้ างสรร ค์มี คว าม
เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี โดยการ
น าเอามิติต่างๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนมาประยุกต์กับการบริการน า
เท่ียวท่ีสามารถสร้างความแตกต่างใน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนได้ 
  - การท่ีมัคคุเทศก์มีทักษะการรับมือ
กับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง

- การท่ีมัคคุเทศก์เข้าใจการท างาน ใน
กระบวนการของการติดต่อหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้การด าเนินงานด้าน
ก า ร บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปมีส่วนใน
ชุมชนได้อย่างปลอดภัย 
  - ความเป็นมิตรและมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรมท่องเท่ียว

- มัคคุเทศก์ ท่ีมีความเข้าใจในการ
ท างาน จะตระหนักถึงหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ให้ความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูล
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน จึงจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมและเข้าใจข้อมูลท่ีถ่องแท้ 
  - การรับมือการแก้ปัญหาจ าเป็นต้อง
ให้เตรียมการและหาวิธี ท่ีจะสร้าง
ความเข้าใจในความแตกต่างทาง
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แนวทางที่ 4 การพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
1. ฝึกทักษะการท างานบริการ 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การร่วมสร้าง 
คุณค่าประสบการณ์จริง 

ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 
 

ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

เกิดความผิดพลาดในการบริการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์น้อยท่ีสุดเพื่อ
ส่งมอบประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักท่องเท่ียว 
  - การท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่ ว ย ท า ใ ห้ มั ค คุ เ ท ศ ก์ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถในการบริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มกล
ยุทธ์และพัฒนาคุณภาพบริการด้าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า 
 

สร้ า ง สร ร ค์  จะ ช่ ว ย ให้ กิ จก ร รม
สามารถด า เนิน ต่อ ไปไ ด้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความผิดพลาด
น้อยท่ีสุด 
  -  การบริการการท่อง เ ท่ียวเ ชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต จะ
เป็นเทคนิคเฉพาะท่ีช่วยสนับสนุน
มั ค คุ เ ท ศ ก์ ใ ห้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เชิงสร้างสรรค์อยู่ในชุมชนมีความง่าย
ยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ
จากชุมชนในการจัดการกับปัญหา  
  -  การบริการการท่อง เ ท่ียวเ ชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชนมีความ
เป็นเลิศ สร้างความประทับใจซึ่งกัน
และให้เกิดขึ้น รวมท้ังช่วยให้การส่ง
มอบบริการมีคุณค่าน่าจดจ าอีกด้วย 
 

วัฒนธรรมของผู้มาเยือนและเจ้าบ้าน 
รวมถึงหลีกเล่ียงการใช้ค าพูดและการ
แสดงออกที่สร้างความไม่ทัดเทียม 
  -  การบริการการท่อง เ ท่ียวเ ชิง

สร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องน า

เทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการบริการ

และดูแลนักท่องเท่ียวมิให้เกิดปัญหา

ด้านความขัดแย้งทางประเพณีและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง ชุ ม ช น กั บ

นักท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 5.6 แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นท่ีท่องเท่ียวต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นที่ท่องเที่ยวต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1. สร้างจิตส านึกความคิดเชิงบวกและความสัมพันธ์ที่ดีกับพืน้ที่ท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมความรู้ความในพื้นที่ทอ่งเที่ยว 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การร่วมสร้าง 

คุณค่าประสบการณ์จริง 
ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 

 
ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

- ความเข้าใจในความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้
นักท่องเท่ียว ชุมชน และมัคคุเทศก์ 
ได้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
และองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
  - มัคคุเทศก์ท่ีมีความเข้าใจเช่ือมโยง
พื้นท่ีกับฐานทรัพยากร วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชน จะสามารถสร้าง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ก่
นักท่องเท่ียวได้ 

- มัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียวจะช่วย
สร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียว
ในกิจกรรมการเชิงสร้างสรรค์ และยัง
สร้างความภูมิ ใจจากการรังสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง 
  -  ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเท่ียว
กับพื้นท่ีท่องเท่ียว จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ

    - มัคคุเทศก์มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จะช่วย
สร้ า งการมี ส่ วนร่ วม ท่ี ดี ระหว่ า ง
นักท่องเท่ียวและชุมชนให้ เกิดขึ้น 
น ามาซึ่งการสนับสนุนการท างานและ
ร่วมกันพัฒนาการท่องเท่ียวของพื้นท่ี 
  -  การบริ การ เ ชิ ง สร้ า ง สร ร ค์ ท่ี
เช่ือมโยงกับแต่ละบริบทของพื้นท่ี จะ
เป็นตัวกลางเช่ือมโยงความสัมพันธ์ใน
การสร้างคุณค่าประสบการณ์ใหม่ๆ 

ความเข้าใจในความสัมพันธ์ ท่ีดีกับ
พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในด้าน 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การใช้ต้นทุนจากฐานทรัพยากรพื้นท่ี 
ช่วยท าให้เกิดการอนุรักษ์อัตลักษณ์
ข อ ง ชุ ม ชน แ ละ ก า ร พั ฒ น าก า ร
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
  - มัคคุเทศก์ต้องมีความเข้าใจในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีท่ี
จะเช่ือมโยงกับความเช่ือในท้องถิ่น 
เพื่อน าเสนอให้นักท่องเท่ียวเห็นถึง
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แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมัคคุเทศก์และพื้นที่ท่องเที่ยวต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
1. สร้างจิตส านึกความคิดเชิงบวกและความสัมพันธ์ที่ดีกับพืน้ที่ท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมความรู้ความในพื้นที่ทอ่งเที่ยว 

การน าสมรรถนะมัคคุเทศก์ประยุกต์ใช้ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การร่วมสร้าง 

คุณค่าประสบการณ์จริง 
ด้านความมุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าบ้าน 

 
ด้านการเข้าถึงประสบการณ์จริง ด้านการเรียนรู้ 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  -  มั ค คุ เทศก์ ท่ีมี ความรู้ ในพื้น ท่ี
ท่องเท่ียวสามารถน าไปสู่แนวคิดการ
น าทรัพยากรท้องถิ่นมาออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีแตกต่าง 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนและสินค้าได้ 
 

ร่วมกันอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชนให้คง
อยู ่
  - การท่ีมัคคุเทศก์สามารถเช่ือมโยง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการท่องเท่ียว
ผ่ านกิ จก ร รมการ ท่อง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ในพื้นท่ี ท าให้เกิดการสร้าง
ความโดดเด่นและน า เสนอความ
แตกต่างในอัตลักษณ์ของชุมชน  
 
 

ให้เกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวและชุมชน
ท้องถิ่น 
 - การท่ีมัคคุเทศก์มีความรู้ความ
เข้าใจในพื้นท่ี ช่วยท าให้เกิดการสร้าง
เครื อข่ ายการ ท่อง เ ท่ียว ท่ีมี ส่ วน
ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบการบริการ
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท่ี มี คุณ ค่ า ใ ห้ แก่
นักท่องเท่ียว และสร้างผลประโยชน์
แก่ชุมชน 
 

ความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ในชุมชน 
  - มัคคุเทศก์เช่ือมโยงพื้นท่ีกับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ท่ี เ ช่ือมโยงกับอง ค์
ความรู้ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณค่าแตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากงานวิจัย 
  5.3.1.1 มัคคุเทศก์ควรมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น 
  5.3.1.2 มัคคุเทศก์ควรฝึกทักษะการถ่ายทอดให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ท้ังในเรื่องการ
ใช้ภาษาต่างประเทศและวิธีการถ่ายทอด โดยไม่ใช้ค าศัพท์เชิงวิชาการมากเกินไป มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างการน าเสนอให้น่าสนใจ 
  5.3.1.3 มัคคุเทศก์ควรฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเฉพาะ ควรใช้จุดแข็งของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการช่วยส่งเสริมการตลาดของประเทศและน าไปใช้ให้กิดความเช่ียวชาญ
ต่อไป 
  5.3.1.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ควรเร่ง
พัฒนาบุคคลากรน าเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวและ
ยกระดับคุณภาพมัคคุเทศก์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับมัคคุเทศก์ประเทศอื่นๆ ได้ 
  5.3.1.5 แบบวัดสมรรถนะของมัคคุเทศก์ องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะต่างๆ ตามสมรรถนะของมัคคุเทศก์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อทราบระดับความ
คิดเห็นก่อนน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
  5.3.1.6 ผลการประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของมัคคุเทศก์ น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด คัดสรร และเลือก 
มัคคุเทศก์ท่ีเหมาะสมต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  5.3.2.1 ควรน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในข้างต้นมาท าการพิสูจน์หรือ
ตรวจสอบเพื่ อยืนยันทฤษฎีและข้อ ค้นพบท่ีได้ โดยการใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ เ ชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) ต่อไป 
  5.3.2.2 ควรเพิ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีเหมาะสมต่อการใหบ้ริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเน้นศึกษาสมรรถนะของมัคคุเทศก์แบบเจาะจงแยก
เฉพาะเป็นรายกิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมด้านวิถีชีวิต กิจกรรมด้าน
หัตถกรรม เป็นต้น มัคคุเทศก์ควรศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวให้สอดคลัองกับบริบทของความชอบ 
ความต้องการมัคคุเทศก์ควรฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะเฉพาะและน าไปใช้ให้เกิดความเช่ียวชาญต่อไป 
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  5.3.2.3 ควรเพิ่มการศึกษาแนวทางสู่ความส าเร็จของกลุ่ม Best Practice การ
ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อน ามาเติมเต็มช่องว่างหรือแก้ไขข้อจ ากัดและเพิ่ม
คุณประโยชน์รวมท้ังสร้างแบบโมเดลเฉพาะส าหรับมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดการท างานและเพิ่มภาพลักษณ์ของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็น
ท่ีรู้จักและยั่งยืนต่อไป 
 

5.3.1 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
1.เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาจีน มีโปรแกรมน าเท่ียวท่ีแตกต่างกันท้ังสถานท่ี
และเวลาจึงเป็นอุปสรรคในการนัดการท าสนทนากลุ่ม 

2. นักท่องเท่ียวบางท่านไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามตามสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียวซึ่งนักท่องเท่ียวมีเวลาน้อยในการเยี่ยมชมจึงไม่สะดวกในการช่วยท าแบบสอบถาม 
  1. เชิงนโยบาย  
  กรมการท่องเท่ียวสามารถน าผลการวิจัยด้านองค์ประกอบของสมรรถนะมัคคุเทศก์
ในปัจจุบันและผลการประเมินสมรรถนะการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ไปประกอบการจัดท านโยบาย
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของมัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียวให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
  2. เชิงปฏิบัติการ  
  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแต่ละจังหวัดและผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวสามารถน า
แนวทางทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ให้กับ
มัคคุเทศก์ในแต่ละพื้นท่ีและหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยให้มีความ
เข้มแข็ง  
  3 เชิงวิชาการ  
  การวิจัยนี้ช่วยลดช่องทางวิชาการด้านเนื้อหาโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างใหม่ในพื้นท่ีศึกษาใหม่  ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ การประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อ
การใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีเหมาะสม
ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรม
เพิ่มเติม เพิ่มพูนทักษะท่ีส าคัญ จัดการเรียนการสอนส าหรับมัคคุเทศก์ในโอกาสต่อไป 
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ภาพท่ี 5.4 แผนภาพแสดงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

 แนวทางที่  3   การ เสริ มสร้ างบท บ าท
คุณลั กษณะที่ ดี  ของมั คคุ เ ทศก์ ต่อการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์   
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน  
- เสริมสร้างบทบาทคุณลักษณะที่ดีเรื่องความ
รับผิดชอบในการให้บริการ 
- การให้ความส าคัญเรื่องความเสมอภาคต่อ
นักท่องเที่ยวและชุมชน   

แนวทางที่ 4 การพัฒนาทักษะ 
ของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
-  ฝึกทักษะการท างานบริการ 
-  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
-  ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพ

การท างาน 

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างมัคคุเทศก์และพ้ืนที่ท่องเที่ยวต่อ
ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
- สร้างจิตส านึกความคิดเชิงบวกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นที่ท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมความรู้ความในพื้นที่ท่องเที่ยว  

แนวทางที่  2   มุ่ งก ารยกระ ดับ
คว าม รู้ ข อ งมั ค คุ เ ทศก์ ต่ อ การ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ 
- ยกระดับความรู้เกี่ยวกับการบริการ 
- ส่งเสริมความรู้กิจกรรมของชุมชน  
- ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการ
สื่อสารและภาษาต่างประเทศ  

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างทัศนคติเชิง
บวกของมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชน  

- เสริมสร้างทัศคติที่ดีต่องานบริการและ
ส่งเสริมความเข้าใจในนักท่องเที่ยว 

- พัฒนาความคิดเชิงบวกต่อชุมชน 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เพือ่การวิจัย (ฉบับภาษาไทย) ในการเก็บข้อมูลต่อมัคคุเทศก์  

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคข์องประเทศไทย 
********************************************************************* 

 
เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน” ในด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนของงานวิจัย 
“เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย”   
  ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท้ังหมดของท่านครั้งนี้ จะท าการเก็บรักษาเป็นความลับอย่าง

สูงสุดและเสนอข้อมูลในภาพองค์รวมเท่านั้นและใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าในเชิงวิชาการเท่านั้น โดย

ค าตอบจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการปฏิบัติงานและท าให้ท่านเสียหายแต่ประการใด จึงขอความกรุณา

ท่านตอบตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการ

ให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย  

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้  

                   

นางสาวพรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

คณะการจัดการการท่องเท่ียว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
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ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
ส่วนท่ี 2 สมรรถนะของมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
   2.1 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง 
   2.2 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการน าเท่ียวด้านใดบ้าง 
   2.3 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
   2.4 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติในการท างานอย่างไร 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในการท างาน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
ช่ือ (นาย/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………… 
มัคคุเทศก์ภาษา………………………………………………………………………………………………………………………. 
เบอร์………………………………………………………………………………………………….….……………………………….
โทรศัพท์/Email………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
อายุ    1) 30 – 39 ปี   2) 40-49 ปี   
    3) 41-50 ปี       4) 50 ปี ขึ้นไป 
สถานภาพ   1) แต่งงาน    2) โสด  3) หย่าร้าง 
รายได้    1) 15,001-20,000   2) 20,001-25,000   
    3) 25,001- 30,000     4) 30,000 ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี  
    3) ปริญญาโท    4) สูงกว่าปริญญาโท 
ประสบการณ์การท างาน  1) 5-10 ปี    2) 10-15 ปี      
    3) 15-20 ปี    4) 20 ปีขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 สมรรถนะของมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 
 
2.1 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการน าเท่ียวด้านใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.1 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติในการท างานอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในการท างาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีได้รับมาครั้งนี้จะน ามาวิเคราะห์
และสรุปผลเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป 
หมายเหตุ:  ใช้ในการเก็บข้อมูลกับมัคคุเทศก์ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 

 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน  
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ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ในการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

NIDA 
National institute of Development Administration 

Title of research project: 
COMPETENCY DEVELOPMENT GUIDELINES OF TOUR GUIDES FOR CREATIVE 

TOURISM SERVICE IN THAILAND 

Dear participants 
 This questionnaire is a part of research. " Competency development guidelines 
of tour guides for creative tourism service in Thailand " Aims to evaluate the 
competency of tour guides on creative tourism services. For competency development 
guidelines of tour guides for creative tourism service in Thailand. 
All questionnaire data the confidentiality is maintained. The presentation of the results 
is an overview. And to use only in the field. So, your answer there will be no effect. 
And do not cause any damage. So please be honest with me. For the benefit of 
Competency development guidelines of tour guides for creative tourism service in 
Thailand. Please accept my sincere thanks for taking the time to provide us with such 
valued information. 
Thank you very much for your help in answering the questions. 
 

Miss. Pornpisut Phamornsiritrakul 
                                                Graduate student Faculty of Tourism Management 
                                          National Institute of Development Administration (NIDA) 
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Definition of terms 
 Tourist guides:  Tourist guides mean leaders, pointing directions and providing 
knowledge, explaining various information and facilitating problem- solving, viewing 
various places.  As well as introducing rules and regulations in that place and helping 
tourists to impress and satisfy ( Carmody, 2013; Hansen & Mossberg, 2016a; Kulwara 
Suwanpimol, 2013) 
 Creative tourism:  Creative tourism refers to a type of tourism in which tourists 
interact with each other during activities.  Gain experience, knowledge, skills, 
understand the local identity ( Binkhorst, 2005; Creative Cities Network, 2006; G. 
Richards, 2010) 
 Creative tourism services:  Creative tourism services mean providing services 
that are unique or special, suitable to meet the needs of creative tourists.  With the 
intention to choose to travel to tourist destinations at destinations and may participate 
in activities to meet the satisfaction and different needs of tourists 
The questionnaire is divided into 3 parts which include There are three parts of the 
questionnaire as follows: 
  Part 1 Socio demographic profile of respondents Questions about general 
information about 6 items 

Part  2   Questions on information related to the required performance of 
guides 41 items 

• 10 Items of Knowledge 

• 9 Items of Skills 

• 11 Items of Attribute  

• 11 Items of Attitude 

Part 3  Questions related to creative tourism services 25 items    
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Part 1: Socio demographic of research 
Please put a √ into  which corresponds to your answer.  
1. Gender         
1) Male             2) Female 
2. Ages          
  1) 20 – 29 years old            2) 30 – 39 years old    
  3) 40 – 49 years old            4) 50 – 59 years old       
  5) 60 years old and above  
3. Education level         
 1) High School            2) College           
 3) Bachelor’s Degree                  4) Master’s Degree            
 5) Doctorate degree 
4. Occupation         
 1) Government/Civil servant        2) Self-employee/Business owner                
 3) Retirement                            4) House wife         
 5) Student 
5. Continent (specify the country of origin)   
 1) North American                 2) South America             
 3) Europe                4) Africa   
 5) Asia             6) Oceania (Australia, NZ) 
6. Income (per month)  
 1) Less than USD 1,500           2) USD 1,501 - USD 3,000 
 3) USD 3,001 - USD 4,500           4) USD 4,501 - USD 6,000  
 5) Over USD 6,001 
 
         Next page…….. 
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Part 2:  Questions of Tourist Guide competency related Creative Tourism Service 
in Thailand 

     Please indicate by marking (√) the  which corresponds to your answer 
Criteria are as follows by indicate your answer by score providedare as follows: 
   5 = Strongly Agree 4 = Agree 3 = Neutral 2 = Disagree 1 = Strongly Disagree 
 

Items Tourist Guide Competency-based 
Knowledge 

Level required performance 

5 4 3 2 1 
1. Knowledge of service       

2. Creative knowledge      
3. Knowledge of communication      
4. Knowledge of local culture      

5. Knowledge of local wisdom      
6. Knowledge of community activities      
7. Knowledge of arts      

8. Knowledge of foreign language      
9. Sustainable use of resources knowledge      
10. Knowledge of  tourism destination       

Items Tourist Guide Competency-based 
Skill 

Level required performance 

5 4 3 2 1 

11.  Service skills      
12.  Immediate problem solving      
13.  Coping with problems      

14. Service techniques      
15.  Foreign language proficiency      
16.  Creative thinking      

17.  Good listening skill      
18.  Clear speaking skills      
19.  Work efficiency      

             Next Page….. 
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Next Page……  

  

Items Tourist Guide Competency-based 
Attribute 

Level required performance 

5 4 3 2 1 

20. Empath of tourist      
21. Taking good care of tourist      

22. Equality for everyone      
23. Honesty      
24. Positive relations with tourist      

25. Positive participation with local      
26. Good participation in community activity      
27. Good personality      

28 Respectful for cultural  differences      
29. Responsibility for serrvice      
30. Response quick to work      

Items Tourist Guide Competency-based 
Attitude 

Level required performance 

5 4 3 2 1 

31. Good attitude toward service job      
32. Good friendly manner      
33. Good emotional control       

34. Pride in work with tourists      
35. Ethnical standard      
36. Good relationship between tourist and locals      

37. Understanding  of tourists      
38. Positive thinking toward community      
39. Understand of cultural differences      

40. Good relationship with tourism areas      
41. Positive thinking toward tourism areas      
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Part 3 : Questions related to Creative Tourism Service in Thailand 

Items of Creative Tourism Services in 
Thailand 

Level required performance 
5 4 3 2 1 

1. Promotion community creativity to be 
widely known. 

     

2. Bond between tourists and host resulted by 
creative activities 

     

3. Knowledge and understanding of 
community values 

     

4. Developing specific skills from learning with 
community 

     

5. Specific tourism promotion        
6. Learning cultural diversity of the community      
7. Exchange of knowledge between the host 
and tourists   

     

8. Creative tourism helps you to learn and gain 
participative experiences. 

     

9. Supporting sustainable growth of tourism      
10.Learning about way of life from hands on 
experience in creative activities with 
communities 

     

11. Supporting income generation by 
purchasing local products   

     

12. Promotion of local activities        
13. Supporting the conservation of local 
cultural traditions    

     

14. You learn to how to use local resources      

 
Next Page……  
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Next Page……  

  

Items of Creative Tourism Services in 
Thailand 

Level required performance 
5 4 3 2 1 

15. Creating a good experience from local 
wisdom 

     

16. You understand the way of life and 
identify of community through activities 

     

17. The importance of local heritage values      
18. Gaining experience from learning local 
culture and community 

     

19. Experience from tourism activities can be 
used in everyday life. 

     

20. Promoting tourism value by learning local 
culture 

     

21. Learn about the Thai way of life through 
creative tourism. 

     

22. Learning local culture can create value for 
tourism 

     

23. You are part of helping to build a cultural 
tourism network 

     

24. Creating local products      
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Part 4 Additional suggestions and comments (optional) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Thank you very much 

หมายเหตุ: ใช้ในการเก็บข้อมูลกับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการใหบ้ริการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุญาตแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 ในส่วนสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์หลังจากการท า Try out 30 ชุด สกัดครั้งท่ี 1 
ท้ังหมด  41 ตัวแปร ตัดออกไป 9 ตัวแปร คือ K4,K7,S14,S15,AB20,AB24,AT32,AT34,AT35 ท าให้
เหลือตัวแปรเพียง 32 ตัวแปร และการสกัดครั้งท่ี 2 Main survey 410 ชุด น าตัวแปรมาวิเคราะห์
ปัจจัยจึงท าให้ตัวแปรตัดออกอีก 11 ตัวแปร คือ K5,K9,S13,S16,S17,S18,AB27,AB28,AB30, AT33, 
AT39 จึงเหลือเพียง 21 ตัวแปร และจัดกลุ่มใหม่ได้ 5 ประกอบใหม่ ดังแสดงผลได้ดังนี้ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser Olkin Measureof Sampling Adequacy       .920 

              Appproex.Chi-Square   3400.9 

Bartlett’s Test of Sphenricity df        210 

                                          Sig       .000 

Mean Std. Deviation Analysis N 

K1 4.49 .619 400 

K2 4.56 .788 400 
K3 4.63 .741 400 

K6 4.59 .761 400 

K8 4.59 .774 400 
K10 4.37 .719 400 

S11 4.52 .798 400 

S12 4.62 .916 400 
S19 4.32 .641 400 

Ab21 4.63 .692 400 

Ab22 4.57 .784 400 
Ab23 4.79 .848 400 

Ab25 4.71 .785 400 

Ab26 4.66 .651 400 
Ab29 4.63 .934 400 

AT31 4.71 .712 400 

AT36 4.64 .735 400 
AT38 4.62 .782 400 

AT38 4.65 .649 400 

AT40 4.61 .788 400 
AT41 4.62 .823 400 

Cronbach's Alpha N 0f Items 

0.905 21 

Rotated Component Matrix 

 Component 

 1 2 3 4 5 

K1  .619    

K2  .788    

K3  .741    

K6  .561    

K8  .547    

K10         .719          

S1    .789  

S12     .916        

S19    .641  

Ab21   .692   

Ab22   .784   

Ab23    .848          

Ab25   .585   

Ab26   .551   

Ab29         .       

AT31 .712     

AT36 .735     

AT37 .782     

AT38 .649     

AT40     .788 

AT41     .823 
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 ในส่วนการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์หลังจากการท า Try out 30 ชุด สกัดครั้งท่ี 
1 ท้ังหมด 24 ตัวแปร ตัดออกไป 9 ตัวแปร คือ C8,C11,C14,C15,C17,C18,C21,C22,C23 ท าให้เหลือ
ตัวแปรเพียง 15 ตัวแปร สกัดครั้งท่ี 2 Main survey 410 ชุด ไม่พบตัวแปรใดถูกตัดออกและจัดกลุ่ม
ใหม่ได้ 5 ประกอบใหม่ ดังแสดงผลได้ดังนี้ 
 

 

 

 

Cronbach's Alpha N 0f Items 

0.920 15 

Kaiser Olkin Measureof Sampling Adequacy       .901 

              Appproex.Chi-Square   661503 

Bartlett’s Test of Sphenricity df        91 

                                          Sig       .000 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation 

Analysi

s N 

C1 4.26 .633 400 

C2 4.27 .645 400 

C3 4.36 .615 400 

C4 4.36 .621 400 

C5 4.26 .744 400 

C6 4.41 .603 400 

C7 4.36 .646 400 

C9 4.28 .705 400 

C10 4.31 .686 400 

C12 4.34 .660 400 

C13 4.37 .681 400 

C16 4.42 .608 400 

C19 4.52 .579 400 

C20 4.37 .587 400 

C24 4.35 .619 400 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

C1    .890 

C2  .659   

C3  .727   

C4  .789   

C5  .785   

C6    .823 

C7    .830 

C9  .  .852 

C10 .  .789  

C12   .712  

C13   .753  

C16 .789  .  

C19 .823    

C20 .751    

C24 .697    



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบบันทึกการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
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ผู้ให้ข้อมูล (มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ)  
 ระยะเวลา : ระหว่างเดือน  21 พฤษภาคม 2561 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน 
      และ ภาษาจีน) จ านวน : 10 คน  
 สถานที่ สัมภาษณ์ :  บริษัทแห่งหนึ่งในกรงุเทพ 

 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูล (มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ)  
ดิฉันนางสาวพรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล ผู้ด าเนินการสนทนาในการประชุมครั้งนี้ และนางสาว

ธาริณี อาสน์สถิตย์ ผู้ช่วยท าหน้าท่ีจดบันทึกข้อมูล ขอต้อนรับมัคคุเทศก์ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมการ
สนทนากลุ่มในครั้งนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีความส าคัญ และมีคุณค่า
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง การท่ีท่านเสียสละและให้เกียรติมาร่วมสนทนากับเราในครั้งนี้เป็นพระคุณ
แก่เราเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสนทนาร่วมกันเพื่อให้แสดงความคิดเห็น ทุกค าถาม ไม่มีค าตอบท่ีถูก
หรือผิดเพียงว่าท่านคิดเห็นอย่างไรและมีประเด็นใดบ้างท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินสมรรถนะซึ่ง
ความคิดเห็นของท่านอาจมีเหมือนหรือต่างหรืออาจสอดคล้องกันท่านสามารถเสนอแนะความคิดของ
ท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ 

การจัดกลุ่มสนทนาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ในด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านคุณลักษณะ และด้านทัศนคติ รวมท้ังเสนอแนะในเรื่องอื่นๆของมัคคุเทศก์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง 
“แนวทางพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย” การสนทนาครั้งนี้เราจะขออนุญาตบันทึกเทปและรับรองว่าจะไม่น าไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะ รวมท้ังไม่น าไปกระท าการอันเป็นผลเสียหายต่อทุกท่าน ซึ่งข้อมูลจากการสนทนาจะ
น าไปใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เท่านั้น 

 ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากมัคคุเทศก์ทุกท่าน การร่วมสนทนาในวันนี้
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ค าตอบ ความคิดเห็นท่ีจริงใจของท่านมีคุณค่า
มหาศาลต่อการประเมิน รวมท้ังได้ประโยชน์และได้แนวทาง เรื่อง“แนวทางพัฒนาสมรรถนะ
มัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย”ต่อไป 
ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ต่อการน าเสนอผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของ
มัคคุเทศก์ 
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ขอให้ท่านมัคคุเทศก์ทุกท่านบอกกล่าว ถึงสมรรถนะนะของมัคคุเทศก์ในปัจจุบันและผู้วิจัยขอ
อนุญาตสรุปประเด็นความคิดหลักท่ีเราร่วมพูดคุยกันมา ซี่งเนื้อหาประกอบด้วย ค าช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ซึ่งน าเสนอประเด็นต่าง ๆในการศึกษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะมัคคุเทศก์ ดังนี้คือ 

ประเด็นค าถาม 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานะภาพ  
    รายได้ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
 ประเด็นค าถาม 2 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง 
 ประเด็นค าถาม 3 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการน าเท่ียวด้าน ใดบ้าง 
 ประเด็นค าถาม 4 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
 ประเด็นค าถาม 5 ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติในการท างาน  
     อย่างไร 
 

ก่อนจบการสนทนา ผู้วิจัยจะน าผลจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในครั้ง
นี้เพื่อไปประเมินปรับปรุงพัฒนาสรุปข้อมูลต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจาก
มัคคุเทศก์ทุกท่าน การสนทนาในวันนี้ประสบความส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ค าตอบ ความ
คิดเห็นท่ีจริงใจของทุกท่านมีคุณค่ามหาศาลต่อการประเมิน รวมท้ังได้ประโยชน์และได้แนวทางใน
การศึกษาเรื่อง “แนวทางพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ท่ีพึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย” ต่อไป ขอขอบพระคุณอีกครั้ง  



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น ปีท่ีส าเร็จ พ.ศ. 2547 
ประสบการณ์การท างาน รางวัลเกียรติคุณ  

- ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ภายใต้แผนงานงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตาม
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