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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 2) เพื่อประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โดยใช้
บริการมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 400 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก ่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิานด้วย สถิต ิ
t-test และ F-test รวมถึงประเมินศักยภาพมัคคุ เทศก์จังหวัดสตูล  ด้วยเทคนิค  Importance-
Performance Analysis (IPA) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ด้านทัศนคติ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้ 
ตามลำดับ ระดับผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติ 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ด้านทักษะ ตามลำดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ด้าน ได้แก ่ด้านความรู ้

เมื่อประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลด้วยเทคนิค  IPA (Importance-Performance 
Analysis) พบว่า ศักยภาพในด้านการเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว 
การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวมัคคุเทศก์มี
การกล่าวอำลาและตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะ ทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความตรงต่อเวลา อยู่ใน Quadrant A (Concentrate Here) 
เป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   
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This research aims 1) to study the importance and performance of tourist 

guide potential in Satun province 2) to evaluate the tourist guide potential in Satun 

province and 3) to propose guidelines for the development of tourist 

guide  potential in Satun province. This study was quantitative method research. Data 

was collected through 400 questionnaires from Thai and foreign tourists visiting at 

Satun province by using a tourist guide in Satun province. The data from the 

questionnaires were analyzed according to descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation. The hypothesis tested by t-test, F-test 

and  evaluate the tourist guide  potential  in Satun province by technique Importance-

Performance Analysis (IPA) 

The study result, The overall importance of tourist guide potential in Satun 

province was high level. When this was considered and put in order from high to low, 

found that all dimensions which were at a high level respectively as follows: Ethic, 

Attitude, Skill, Personality and Knowledge. The overall performance of tourist 

 



 ค 

guide potential in Satun province was high level. When this was considered and put in 

order from high to low, a moderate level was knowledge. Most were 4 dimensions 

which were at a high level respectively as follows: Attitude, Personality, Ethic and Skill. 

When evaluate the tourist guide potential in Satun province found that; The 

preparation of the guide before receiving and sending tourists, Practices during the full 

tour of various matters, At the end of the tour, the tour guide said farewell and 

checked the vehicle order, Skills for appropriate time management, Skills for solving 

immediate problems and punctuality is in Quadrant A (Concentrate Here). It is the 

potential that needs to be improved urgently. 
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ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญหลายท่าน ในการนี้จึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วย
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ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องและมิตรสหายทุกท่าน ที่ได้มอบมิตรภาพอันดี คอยเป็นกำลังใจ และ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความยินดีในทุกๆเรื่องมาโดยตลอด และท้ายที่สุดผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว 
ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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78 

ตารางที่ 4.13 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตาม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สนใจ 

79 

ตารางที่ 4.14 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตาม
บริการที่ต้องการบริการจากมัคคุเทศก ์
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 ซ 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

80 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) 

81 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทกัษะ) 

82 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทศันคติ) 

83 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) 

84 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มตี่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตลู (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 

85 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

86 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) 

87 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) 

88 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคติ) 

89 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) 

90 

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวดัสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก)์ 

91 

ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ 

92 

ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (โดยรวม) 

93 

ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์  จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (รายด้าน) 
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 ฌ 

ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) จำแนกตามอายุ 

95 

ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามอายุ 

96 

ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคติ) จำแนกตามอาย ุ

97 

ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลกิภาพ) จำแนกตามอายุ 

98 

ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 
จำแนกตามอาย ุ

99 

ตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (โดยรวม) 

100 

ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์  จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (รายด้าน) 

101 

ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

102 

ตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก ์จังหวัดสตลู (ด้านบคุลิกภาพ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

103 

ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

104 

ตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (โดยรวม) 

105 

ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก ์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (รายด้าน) 

106 

ตารางที่ 4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามสถานภาพ 

107 

ตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคติ) จำแนกตามสถานภาพ 
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 ญ 

ตารางที่ 4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลกิภาพ) จำแนกตามสถานภาพ 

108 

ตารางที่ 4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 
จำแนกตามสถานภาพ 

108 

ตารางที่ 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ (โดยรวม) 

109 

ตารางที่ 4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน (โดยรวม) 

110 

ตารางที่ 4.48 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ 

111 

ตารางที่ 4.49 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (โดยรวม) 

112 

ตารางที่ 4.50 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์  จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (รายด้าน) 

113 

ตารางที่ 4.51 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) จำแนกตามอายุ 

114 

ตารางที่ 4.52 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามอายุ 

115 

ตารางที่ 4.53 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคติ) จำแนกตามอายุ 

116 

ตารางที่ 4.54 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามอายุ 

117 

ตารางที่ 4.55 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก ์จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก)์ 
จำแนกตามอาย ุ

118 

ตารางที่ 4.56 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (โดยรวม) 

119 

ตารางที่ 4.57 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์  จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (รายด้าน) 
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 ฎ 

ตารางที่ 4.58 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก ์จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) จำแนกตามระดับการศึกษา 

121 

ตารางที่ 4.59 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก ์จังหวัดสตูล (ด้านทกัษะ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

122 

ตารางที่ 4.60 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวดัสตูล (ด้านทัศนคติ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

123 

ตารางที่ 4.61 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

124 

ตารางที่ 4.62 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มัคคุเทศก์) จำแนกตามระดับการศึกษา 

125 

ตารางที่ 4.63 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (โดยรวม) 

126 

ตารางที่ 4.64 การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์  จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (รายด้าน) 

127 

ตารางที่ 4.65 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู้) จำแนกตามสถานภาพ 

128 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยนำเงินตราต่างประเทศเข้า
มามากกว่าแสนล้านบาท จากภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติสำหรับปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่าน
มานั้นพบว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 35 ,381,210 คน 
ขยายตัวร้อยละ 8.77 และก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อ
เทียบกับ ปี พ.ศ. 2559 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ทั้งนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ก็ยังมีส่วนทําให้ภาคธุรกิจอื่นๆ มีรายได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจบริการด้านที่พัก เช่น โรงแรม เกสเฮ้าส์ ธุรกิจร้านนวด สปา ร้านอาหาร ธุรกิจจําหน่าย
ของฝาก และของที่ระลึก เป็นต้น  

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีก
ทางหนึ่ง ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  ฉบับที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว  ประเด็นที่ 1 คือ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพื้นฐานตามตำแหน่งงาน และได้รับการ
ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ 
เปิดเผยว่า จังหวัดสตูล มีจำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 8.03 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.22 จากข้อมูลข้างต้นการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์จากรายได้การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
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ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
สตูล สามารถเดินทางด้วยสายการบินไปลงได้ที่สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินจังหวัดตรัง มี
เที่ยวบินรวมทั้งสิ้นกว่า 600 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ มีห้องพักจำนวน 3,711 ห้อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม ได้แก่ ปราสาทหินพันยอด ภูผาเพชร ถํ้าเลสเตโกดอน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะ
หลีเป๊ะ สันหลังมังกรและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ งาน
ประเพณีแข่งว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล งานมหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล งานเทศกาล
ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล (ฐานเศรษฐกิจ, 2561) 

 
ภาพที่ 1.1 สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2558-2560 (คน) 
แหล่งที่มา : (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 

 
ภาพที่ 1.2 สถติินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2558-2560 (คน) 
แหล่งที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 
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จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 839,840 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
จำนวน 151,156 คน และในปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
900,571 คน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จำนวน 164,616 คน 
เพิ่มขึ้นจากปี  พ .ศ . 2558 ทั้ งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้าจังห วัดสตูลมากที่สุด คือ 
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เนื่องจากมีเขตแดนติดต่อกัน ส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรป ได้แก่  อังกฤษ 
เยอรมนี สวีเดน ฝรั่งเศส และรัสเซีย ซึ่งทุกประเทศมีอัตราเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง  (ฐานเศรษฐกิจ, 
2561) และจังหวัดสตูลมีรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 754.34 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.88 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด  

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และ
อุทยานธรณีที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก โดยมีเป้าหมายการได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) ภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น  แต่อย่างไร
ก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น 
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว การขาดประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมีความจำเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน  (สำนักงานจังหวัดสตูล, 2561) ดังนั้นอาชีพที่ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมากคือ อาชีพมัคคุเทศก์ เพราะเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่จะสร้าง
ความประทับให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี มัคคุเทศก์จึงเป็นเสมือนคนแรกที่ได้พบปะกับ
นักท่องเที่ยว ดูแลและให้การบริการอยู่กับนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง จนกระทั่งส่งนักท่องเที่ยว
เดินทางกลับ มัคคุเทศก์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม รวมถึงการให้ความรู้  ความเพลิดเพลิน บรรยายเรื่องราวต่างๆ ที่ เป็นเอกลักษณ์  
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นของแต่ละสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไปเยือน รวมถึงการตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจของนักท่องเที่ยวให้กระจ่าง ชัดเจน และอํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการของมัคคุเทศก์ (อัจฉรา 
นิยม, 2559) 
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ปัจจุบันพบปัญหามัคคุเทศก์ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวปัญหา
ด้านการสื่อสารต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งในประเด็นนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันวางแผน
ผลิตมัคคุเทศก์ภาษาต่างๆ ให้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งพัฒนามัคคุเทศก์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้ภาษาที่
สามรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมกับแนะนำให้มัคคุเทศก์รู้จัก
พัฒนาทักษะของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการด้วย  (ประชาชาติธุรกิจ, 2560)
ฉะนั้นการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดสตูลอีกเป็นจำนวนมาก มัคคุเทศก์จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ หากมีการฝึกอบรม
และพัฒนาขีดความสามารถทางอาชีพให้กับมัคคุเทศก์จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตน้ีได้ (อัจฉรา นิยม, 2559) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์พบว่า งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีผู้สนใจ
ทำการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (รุจิรา พลแพงขวา, 2561) ทักษะของมัคคุเทศก์ชาว
ไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันวิวาห์ 
แซ่ชั้น, 2560) การศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ (อัจฉรา นิยม, 2559) แนวทางใน
การพัฒนามัคคุเทศก์ไทยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
มัคคุเทศก์อาเซียน (ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, 2557) การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (นันทวัฒน์ พินิจพรม, 
2556) แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ชวิศร์ อรรถสาสน์  สิทธิ
โชค เลิศธีรดา กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร, 2553) คุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึง
ประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ, 2552) แนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สิทธิโชค เลิศธีรดา, 2551) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การให้บริการของมัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ ปีฐนัฎ จิต
ชาญวิชัย อัจฉราภรณ์ พวงทวาย, 2550) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจากการวิจัยต่างๆ จะเห็นได้
ว่าการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยังไม่พบการศึกษา 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ 
จังหวัดสตูล โดยการประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์ ในมิติด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดับความสำคัญและผลการ
ปฏิบัติงานในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล โดยใช้เทคนิค  
Importance-Performance Analysis (IPA) เพื่อนำผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา
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ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูลในมิติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มความ
แข็งแกร่งและขีดความสามารถให้แก่อาชีพมัคคุเทศก์ของจังหวัดสตูลต่อไป 

 

1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลอยู่ในระดับใด 
1.2.2 ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล เป็นอย่างไร 
1.2.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
1.3.2 เพื่อประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล สามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ  

1.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.4.3 ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดสตูล และพื้นที่อื่นๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น 

1.4.4 ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสามารถนำผลการวิจัย มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
มัคคุเทศก์ที่จะรับเข้ามาร่วมงานในอนาคต 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ซึ่งการ
วิจัยได้ดำเนินการภายในขอบเขตการศึกษาในแต่ละด้าน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 

โดยศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ รวมถึงประเมินศักยภาพ
ของมัคคุเทศก์ ในมิติด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์    
ในมุมมองของนักท่องเที่ยว โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 
(Important-Performance Analysis: IPA)  

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมา

ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล จำนวน 1,065,187 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
 
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ จังหวัดสตูล 
 
1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาได้ดำเนินการตั้ งแต่ เดือนสิงหาคม พ .ศ . 2561 - เมษายน พ .ศ . 2563 ใน

กระบวนการของการศึกษา รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานผลการศึกษา 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ศักยภาพมัคคุเทศก์ หมายถึง ขีดความสามารถ หรือความพร้อมที่จะกระทำให้เป็น
ผลสำเร็จของมัคคุเทศก์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
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1.6.2 มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสตูล โดย
ให้บริการคำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ หรือบุคคล สามารถอำนวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้รับค่าตอบแทน 

1.6.3 ระดับความสำคัญ หมายถึง การที่มัคคุเทศก์จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ เดินมาท่องเที่ยวและใช้บริการมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ว่าให้ระดับ
ความสำคัญในศักยภาพด้านต่างๆของมัคคุเทศก์เป็นอย่างไร เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความ
ต้องการหรือให้ความสำคัญต่อศักยภาพแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 1.6.4 ระดับผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่มัคคุเทศก์จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยวและใช้บริการมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ว่าหลังจากที่

นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในประเด็นนั้นๆแล้ว เมื่อมาใช้บริการจริงนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกพึงพอใจ

ต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ในการ

ให้บริการต่อไป 

1.6.5 ความรู้ หมายถึง ความรู้ของมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
และประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆที่ยั่งยืน  

1.6.6 ทักษะ หมายถึง ทักษะของมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของ
มัคคุเทศก์ก่อนการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ 
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การดูแลสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยตลอดเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า          
มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย ทักษะการจัดการความแตกต่างของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

1.6.7 ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติของมัคคุเทศก์เกี่ยวกับ การมีทัศนคติเชิงบวกและมองโลก
ในแง่ดี การมีจิตใจรักในงานบริการ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่าง
เต็มที ่เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท และให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น 

1.6.8 บุคลิกภาพ หมายถึง บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์เกี่ยวกับมีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มี
สัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับ
ผู้อื่นได้ดี มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ความเช่ือมั่นใจตนเอง ความเฉลียวฉลาด  
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1.6.9 จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์โดยอาศัย
หลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประกอบด้วย ความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รักและศรัทธาในอาชีพ
มัคคุเทศก์ ความตรงต่อเวลา 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล” ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอดังนี้ คือ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 2.2 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก ์
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหร์ะดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 

2.5 สถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดสตูล 
 2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

 ปัจจุบันประเทศทั่วโลกต่างรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวกันมากเพราะรายได้มหาศาลที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ การประสบปัญหา
ทางด้านวิกฤตเศรษฐกิจโลก และสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการด้านต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐใช้เป็นหัวหอกใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจคือ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
ท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยกลับมาดีขึ้นได้อีกครั้ง (ฐิรชญา มณีเนตร, 2555) 
 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลก

ใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราวผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้
เดินทาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พักอาศัย
ประจำของบุคคลนั้นและเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้ 
(ไพฑูรย ์และ วิลาสวงศ ์พงศะบุตร, 2540) 
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การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของการเดินทางของ
บุคคลที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เดินทาง (นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐบาลที่ดูแลการท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นที่
ท่องเที่ยว (สุวัฒน ์จุธากรณ ์และริญญา เจริญสุขใจ, 2544) 

องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการท่องเที่ยว ในการประชุมว่าด้วยการ
เดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 
ประการ คือ 

1. เป็นการเดินทางที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3. เป็นการเดินทางวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้ 

โดยมีจุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวต้องมิใช่เอการประกอบอาชีพ และไปอยู่
เป็นประจำ แต่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่างต่อไปน้ี 

1. เพื่อพักผ่อนในวันหยุด 
2. เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 
3. เพื่อการศึกษา 
4. เพื่อการกีฬาและการบันเทิง 
5. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
6. เพื่องานอดิเรก 
7. เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
8. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
9. เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 

ดังนั้น คำว่า การท่องเที่ยว จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมิได้เฉพาะเพียงการเดินทาง
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์อย่างที่ส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทาง
เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อความรู้ เพื่อกีฬา เพื่อติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง      
ก็นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น (เสรี วังส์ไพจิตร อ้างถึงใน (รชพร จันทร์สว่าง, 2546) 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการ คือ (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ์, 2546) 

 1. เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 
 2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 
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 3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ (นิคม จารุมณ,ี 2544) 
 1. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 
 2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
 3. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
ในปี ค.ศ. 1963 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากคำว่าการท่องเที่ยว
เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำจำกัดความของคำว่า
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) ให้เน้นคำที่กินความกว้างขึ้น เพื่อใช้
เป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะสามารถใช้เปรียบเทียบซึ่งกันและ
กันได้ต่อไป โดยการเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คำว่า “ผู้มาเยือน” (Visitors) แทนคำว่า 
“นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน”(Tourist) ซึ่งคำว่าผู้มาเยือนให้หมายถึงบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตน
มิได้พักอาศัยอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่มิใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได ้

ดังนั้นคำว่า “ผู้มาเยือน” จึงหมายรวมถึงผู้เดินทาง 2 ประเภท คือ 
 1. นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน (Tourist) ได้แก่ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราว ซึ่งพักอยู่ใน

ประเทศที่มาเยือนตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป และเดินทางมาเยือนเพื่อพักผ่อน พักฟื้น ทัศนศึกษา 
ประกอบศาสนกิจ ร่วมการแข่งขันกีฬา ติดต่อธุรกิจร่วมการประชุมสัมมนา ฯลฯ เป็นต้น 

 2. นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน (Excursionists) ได้แก่ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวและ
อยู่ในประเทศที่เยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปเยือน
สถานที่ต่างถิ่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน ที่ไม่ใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได ้

 
2.1.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากถิ่นพำนักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวเป็น

เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ขึ้นไป ด้วยความสมัครใจและมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกันแต่
ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ที่จุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
UNWTO) ได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยวโดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คำว่า “ผู้มาเยือน” 
(Visitors) และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไว้ดังต่อไปนี้ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2554) 
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   2.1.2.1 นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู้มาเยือนและพักอยู่ในประเทศอย่าง
น้อย 1 คืน หรือตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยใช้บริหารสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (Local 
accommodation) เช่น นักท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มทัวร์ 

   2.1.2.2 นักทัศนาจร (Visitors) หมายถึง นักทัศนาจร ผู้มาเยือนที่ไม่พักค้างคืน 
เดินทางมาเยือนเป็นการชั่วคราว น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่ใช้สถานที่พักแรมในประเทศนั้นๆ เช่น   
ผู้ที่มากับเรือสำราญ (Cruise) และพักค้างบนเรือ เป็นต้น 

 
2.1.3 ประเภทของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว (Tourist) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2554) 

2.1.3.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Foreign 
Tourist or International Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
UNWTO) ได้แบ่งย่อยเป็นอีก 2 ประเภท คือ การเดินทางมาเยือน 24 ชั่วโมง ขึ้นไป จัดเป็น
นักท่องเที่ยวประเภท “Tourists” ส่วนการเดินทางมาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จัดเป็นนักท่องเที่ยว
ประเภท “Visitors” 

2.1.3.2 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ที่มีถิ่นที่อยู่หรือที่พักนักถาวรในประเทศในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่
พำนักอาศัยถาวรในประเทศไทยก็ได้ และมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในจังหวัดอื่นอัน
มิใช่จังหวัดที่ตนมีถิน่ที่อยู่หรือที่พำนักอันถาวรนั้น 
 

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ 
ในยุคที่ประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะที่เป็น

เครื่องมือหลักที่ช่วยสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศของตนนั้น อาชีพมัคคุเทศก์ได้ถือกำเนิด
ขึ้นมาและได้กลายเป็นอาชีพที่เป็นกลไกสำคัญของความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องพึ่งพิง
นักท่องเที่ยวซึ่งมีความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ที่มากระทบ การที่นักท่องเที่ยวจะรู้สึกชอบใจ พึงพอใจ หรือประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยว และ
องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด อีกทั้งจะตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีก
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับระสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในระหว่างการเดินทางเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทใน
การเติมแต่งประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีที่สุดก็คือ มัคคุเทศก์นั่นเอง 
(รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน,์ 2550) 
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2.2.1 ความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 
บุคคลที่นำหน้าที่เป็นผู้นำทาง มีปรากฏตั้งแต่การเดินทางในยุคแรก ทั้งนี้เพราะมนุษย์มี

ลักษณะของการดำรงชีวิตอย่างเร่ร่อนมาแต่อดีต เพื่อแสวงหาถิ่นที่อยู่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
ปลอดภัย แม้ว่าวิวัฒนาการรูปแบบของการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นโดยการตั้งถิ่นฐานแต่สัญชาตญาณของการ
เดินทางยังคงมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะค้นคาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต
หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่จะนำมาซึ่งความพอใจ 

Dr. Erik Cohen แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew นครเยรูซาเล็ม (Pond, 1993)ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของมัคคุเทศก์ในประวัติศาสตร์ว่าแต่เดิมมัคคุเทศก์มีลักษณะเป็น Pathfinder และ mentor 

Pathfinder หมายถึง ผู้นำทางที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงภูมิศาสตร์ นำทางเข้าไปในพื้นที่ 
ที่ไม่เคยไปหรือไม่คุ้นเคยหรือดินแดนที่หวงห้ามที่มีความยากลำบากที่จะผ่านเข้าไปได้ 

Mentor หรือผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยงจะมีความใกล้ชิดมากกว่า Pathfinder คือ จะทำหน้าที่ผู้ดูแล 
ส่วนตัว (Personal Tutors) หรือเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจ (Spiritual Advisors)  

ผู้นำทาง (Pathfinder) หรือผู้ดูแล (Mentor) มีบทบาทเป็นผู้นำการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกนับแต่ยุคอาณาจักรโบราณ (The Ancient Empires) เมื่อหลายร้อยปี
ก่อนคริสตกาลที่เริ่มมีการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ และเมื่อคริสต์ศาสนาเริ่มฟื้นฟูในยุคกลาง (The Middle Ages) 
มีการเดินทางเพื่อการจาริกแสวงบุญไปยังสถานที่สำคัญทางศาสนารูปแบบการเดินทางที่มีความรู้
ความชำนาญในเส้นทางอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เดินทาง 

ภาพลักษณ์ของมัคคุเทศก์ชัดเจนยิ่งขึ้นในปลายยุคกลางต่อเนื่องถึงต้นยุคใหม่ (The Modern 
Ages) เมื่อมีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (The Renaissance) ก่อให้เกิดกระแสของการเดินทางของคน
กลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า Grand Tour  เป็นการเดินทางที่มีเป้าหมายของนักท่องเที่ยวชัดเจนขึ้น กลุ่ม
นักท่องเที่ยวพากันเดินเยี่ยมชมและศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ หลายประเทศในยุโรป อาทิ เช่น อิตาลี 
เยอรมัน และฝรั่งเศส เริ่มมีความต้องการผู้นำทางที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้าน มัคคุเทศก์ ใน
ยุคนี้จึงมาจากบคุคลหลากหลายอาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรรณคดี สถาปัตยกรรม และ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน รวมทั้งสามารถพูดได้หลายภาษา 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินชีวิตของประชากร นำไปสู่การขยายตัวของชนชั้นกลางที่มี
โอกาสเดินทางและท่องเที่ยวมากขึ้น นักท่องเที่ยวจึงมิได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงและผู้ที่ร่ำรวย
เท่านั้น ประกอบกับการคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้
สะดวกสบายย่ิงขึ้น ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงมีบทบาทในการบริการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
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ราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 โทมัส คุก (Tomas Cook) เริ่มจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่ม (Group Tour) 
ในปะเทศอังกฤษ โดยมีมัคคุเทศก์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเป็นผู้นำเที่ยวและอำนวยความ
สะดวกระหว่างการเดินทาง นับว่าโทมัส คุก (Tomas Cook) เป็นผู้นำในด้านธุรกิจท่องเที่ยวและ
พัฒนาอาชีพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์ หลังจากนั้นประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการออก
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยกำหนดให้มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว มีการทดสอบก่อนที่จะออกใบอนุญาต รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรู้ บทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการฝึกอบรมมัคคุเทศก์นับเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

สำหรับประเทศไทยมัคคุเทศก์เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมี
ชาวต่างประเทศทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องทางทหารเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย ประกอบกับสงครามเวียดนามมีผลให้ทหารอเมริกันจำนวนมากเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยพัฒนาและขยายตัว มีความต้องการผู้ที่มีความรู้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแม้ว่า
สงครามเวียดนามจะสิ้นสุด แต่ยังคงมีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งมาจากหลายเชื้อชาติ ทั้งนี้เนื่องจากคุณค่าและความงดงามของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเป็นที่เลื่องลือ 

ในระยะแรกมัคคุเทศก์จะมาจากผู้ที่มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่า
ต้องมีพื้นฐานความรู้อื่นใดต่อเมื่อมีการจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2502 จึงได้เริ่มพัฒนามาตรฐานของมัคคุเทศก์ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เป็น
ครั้งแรกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้ขยายความร่วมมือไป
ยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ที่มี
สัญชาติไทย แต่ปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่มิได้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และผู้ที่ประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ก็ยังไม่สนใจที่จะเข้ารับการอบรมมากนัก 

พ.ศ. 2520 สำนักพระราชวังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการนำชมพระราชฐาน โดยให้มีการขอ
บัตรอนุญาตซึ่งจะต้องใช้ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมมาจากสถาบันระดับอุดมศึกษา
ร่วมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหลักฐานการขอบัตรอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้
การชมและบรรยายเป็นไปด้วยความถูกต้อง นับแต่นั้นมาการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เริ่มมีค วาม
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จำเป็นสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เพราะบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็น
สถานที่สำคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะต้องมาชมเมื่อเดินทางมาเยือน
กรุงเทพมหานคร 

หลังจากยกฐานะจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) เป็นการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้
มีการออกพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และควบคุมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐาน มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นมา ซึ่งในส่วนของมัคคุเทศก์กำหนดให้ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จะต้องได้รับใบอนุญาต โดยผู้ที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตม
ที่ พ.ร.บ. กำหนด อาทิเช่น จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และต้องได้รับ
วุฒิบัตรผ่านการอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์เป็นคุณสมบัติหลัก เป็นผลส่งเสริมให้สถานภาพและมาตรฐาน
ของมัคคุเทศก์สูงขึ้น มัคคุเทศก์ในปัจจุบันจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 

 
2.2.2 ความหมายของมัคคุเทศก์ 
อาชีพมัคคุเทศก์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ไกด์” มิได้มีความหมายแต่เฉพาะการเป็นผู้นำ

ทางเท่านั้น แต่ในหลักวิชาการท่องเที่ยวอาชีพมัคคุเทศก์ยังมีความหมายที่มากกว่านั้น โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นความหมายตามลักษณะต่างๆ ดังนี้ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน,์ 2550) 

2.2.2.1 ความหมายตามศัพท์ 
คำว่า มัคคุเทศก์ เป็นคำสนธิของ “มคคฺ” ซึ่งแปลว่า ทาง กับ “อุทฺเทศก” ซึ่งแปลว่า

ผู้ชี้นำ ซึ่งเมื่อนำคำทั้งสองมาสนธิกัน สามารถแปลความหมายได้ว่า “ผู้นำทาง ผู้ชี้ทาง หรือผู้บอกทาง” 
2.2.2.2 ความหมายทางการท่องเที่ยว 
คำว่า มัคคุเทศก์ในความหมายทางการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้นำเที่ยวซึ่งมีหน้าที่นำ

นักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยว
เหล่านั้นต้องการ และในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมัคคุเทศก์มีหน้าที่บอกลเล่าหรืออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ตามความสนใจของนักท่องเที่ ยว และตอบคำถามต่างๆที่
นักท่องเที่ยวถาม นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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2.2.2.3 ความหมายตามกฎหมาย 
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ได้กล่าวไว้ว่า 

“มัคคุเทศก์ หมายความถึง ผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับสถานที่ หรือบุคคล และได้รับค่าตอบแทน” 

มัคคุเทศก์ คือ ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดย
ให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว, 2557) 

มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่นำผู้อื่นไปยังสถานที่ต่างๆ และให้คำอธิบายแนะนำเกี่ยวกับ
สถานที่นั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ 
ความชำนาญเกี่ยวกับเส้นทาง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่น หรือสถานที่นำเที่ยวนั้นๆ 
เป็นอย่างดี สามารถอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต่อมาให้กลายเป็นอาชีพสำคัญอย่างหนึ่งใน
วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2553 อ้างถึงใน ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ,์ 2557) 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างๆ โดยให้บริการคำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ หรือบุคคล สามารถอำนวยความ
สะดวก และความปลอดภัย รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นักท่อง เที่ยว โดยได้รับ
ค่าตอบแทน 

 
2.2.3 ความสำคัญของมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากกว่าบุคคลในสายอาชีพอื่นๆ จึงทำให้มีโอกาสสร้างความ
ประทับใจและพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว และยังอาจส่งผลให้พวกเขา
เดินทางกลับมาเยือนอีกเมื่อมีโอกาส ความสำคัญของมัคคุเทศก์สามารถแยกออกได้ ดังนี้ (รวีวรรณ 
โปรยรุ่งโรจน,์ 2550) 

2.2.3.1 ความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกในการเตรียมการเดินทางและ
ดำเนินการเดินทางด้วยตนเองมีความสนใจและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึง
สามารถสรุปได้ว่า มัคคุเทศก์มีส่วนช่วยในการเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2.2.3.2 ความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว 
 ตามปกติเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ใดๆ ที่ไม่ใช่ท้องถิ่นของตน 

หรือเป็นสถานที่ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการไปเยือนครั้งแรก ย่อมรู้สึกตนเองว่าเป็น
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คนแปลกหน้าและรู้สึกไม่คุ้นเคยกับผู้คน สถานที่ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของ
สถานที่นั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเดินทางตามลำพังโดยไม่มีมัคคุเทศก์เป็นผู้นำทาง 
นักท่องเที่ยวย่อมเกิดความยากลำบากหรืออาจได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่าการกับการเดินทางในครั้งนั้น 
แต่ในทางกลับกันหากในการเดินทางมีมัคคุเทศก์เป็นผู้นำทางไป ความลำบาก หรือความไม่คุ้มค่าใน
การเดินทางท่องเที่ยวย่อมเกิดขึ้นน้อยมาก หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ามัคคุเทศก์เป็น
บุคคลที่มีความสำคัญต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยวมีดังน้ี 

1) ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ละเลยสิ่งสำคัญใดๆ 
ภายในสถานที่ท่องเที่ยว 

2) นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว ทั้ งในด้ าน
ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางศิลปกรรม ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

3) ช่วยลดความกังวลใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องการจัดเวลาที่เหมาะสมสำหรับใช้
ในการเดินทางและการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว 

4) นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 
5) นักท่องเที่ยวเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางน้อยกว่า 
6) นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยว

มากกว่า 
7) ช่วยให้นักท่องเที่ยวประหยัดเวลาในการเตรียมตัวเดินทาง 
8) นักท่องเที่ยวไม่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยว 
2.2.3.3 ความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางระหว่าง

นักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมักยึดมัคคุเทศก์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนั้นหากมัคคุเทศก์ประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวประพฤติและปฏิบัติแบบเดียวกบตนเองได้ 
ย่อมส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้รับการดูแลรักษา และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของ
นักท่องเที่ยว  

2.2.3.4 ความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่อประเทศชาติ 
มีคำกล่าวว่าอาชีพมัคคุเทศก์เปรียบเสมือน “ฑูตสันถวไมตรี” หรือ “ฑูตวัฒนธรรม

ของประเทศ” ทั้งนี้เนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด และมีหน้าที่
โดยตรงในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตนแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นหากมัคคุเทศก์
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เผยแพร่ และนำเสนอข้อมูลที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ อีกทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ
เกี่ยวกับท้องถิ่นและประเทศของตน ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกและมีเจตคติที่ดีต่อ
ประเทศนั้นๆ และคนของประเทศทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากมัคคุเทศก์ชาวไทยแสดงกิริยาที่อ่อนน้อม 
ถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรอยู่เสมอ และได้นำเสนอข้อมูลต่างๆของประเทสอย่างเหมาะสม 
เช่น สามารถสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาย
ธรรม และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และคนไทยชอบช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมทำให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีเจตคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทยไปด้วย 

  
2.2.4 บทบาทของมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์ เป็นผู้ที่มีโอกาสสร้างความประทับใจหรือความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้

มากกว่าผู้อื่น ทั้งนี้เพราะลักษณะงานการบริการนำเที่ยวจะเอื้อให้มัคคุเทศก์มีโอกาสได้ใกล้ชด และ
ให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว มักกล่าวว่ามัคคุเทศก์ที่ดีต้อง
สามารถสวมบทบาทได้หลากหลายตามโอกาสและความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ดังนี้ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2554) 

2.2.4.1 บทบาทของครู มัคคุเทศก์ต้องบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดีหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่นักท่องเที่ยวควรทราบทำนองเดียวกับ
ครูผู้ให้วิชาความรู้ ฉะนั้นมัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีความรู้ทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการ หรือศิลปะ การ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้บทบาทของความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.4.2 บทบาทของนักจิตวิทยา มัคคุเทศก์ต้องใช้จิตวิทยาศึกษาความต้องการ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของนักท่องเที่ยวและสถานการณ์ 
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจสนใจที่จะฟังการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อย่างละเอียด บางกลุ่มอาจสนใจเพียงชมความงดงามและต้องการความสนุกสนานบันเมิงมากกว่า
หรือบางครั้งต้องการความเป็นส่วนตัว มัคคุเทศก์จึงต้องใช้บทบาทของนักจิตวิทยาสังเกตพฤติกรรม
และการตอบสนองของนักท่องเที่ยวแล้วพยายามปรับวิธีการหรือบทบาทให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

2.2.4.3 บทบาทของนักแสดง มัคคุเทศก์ต้องสวมบทบาทของนักแสดงในบางครั้ง
เพื่อสร้างบรรยากาศการนำเที่ยวให้สนุกสนานเป็นกันเอง เช่น ร้องเพลง เล่าเรื่องสนุกหรือเล่มเกม
นันทนาการ ในระหว่างการเดินทาง บทบาทนักแสดงของมัคคุเทศก์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นันทนาการของนักท่องเที่ยวจะทำให้การท่องเที่ยวมีความสนุกสนานเป็นกันเองและประทับใจ 
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2.2.4.4 บทบาทของนักการฑูต  มัคคุ เทศก์ต้องบรรยายเรื่องราวต่างๆ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกที่ดี และตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย และพึงระมัดระวังกริยา
อาการหรือถ้อยคำที่อาจเป็นการไม่สมควรหรือไม่สุภาพมัคคุเทศก์ควรใช้โอกาสที่ได้ให้บริการอย่าง
ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว แสดงบทบาทของฑูตทางวัฒนธรรม สร้างภาพพจน์ที่ดีงามแก่ประเทศชาติทำ
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย 

2.2.4.5 บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว แม้มัคคุเทศก์จะไม่ใช่ผู้ที่
ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องกลุ่มหนึ่งที่สามารถช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ เหตุผลที่สำคัญคือ มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับตัวนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
จึงน่าที่จะสามารถถ่ายทอดข้อมูล ให้ความรู้สร้างความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของ
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตัวในรูปแบบที่เหมาะสมขณะท่องเที่ยวใน
พื้นที่ กล่าวโดยสรุปก็คือมัคคุเทศก์สามารถนำหน้าที่เป็นนักสื่อความหมายที่ดี แทนหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดการและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบุคลากร
ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดีมัคคุเทศก์จะสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อเป็นอย่างดี ขั้นตอนแรกมัคคุเทศก์จำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูล
เกี่ยวกับพื้นที่ แนวทางการจัดการพื้นที่และอื่นๆ ทั้งโดยการค้นคว้าจากเอกสารและโดยการพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะสื่อสารข้อมูลดังกล่าวกับนักท่องเที่ยว 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
 มัคคุเทศก์มีบทบาทและความสำคัญในธุรกิจท่องเที่ยวมาก และยังถือว่าผู้ประกอบอาชีพนี้
เป็นตัวแทนของประเทศในหลายๆ ด้านดังนี ้
 1. เป็นผู้เผยแพร่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ โดยอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเรื่องราวที่ถูกต้องของประเทศ 

2. เป็นตัวแทนและเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามให้แก่นักท่องเที่ยว
และผู้พบเห็นทั่วไป 

3. นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง และไม่ละเลยสิ่งสำคัญๆที่น่าดูลม โดยให้
ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบาย ความเป็นมิตร และความ
ประทับใจ 

4. เป็นผู้มีความสำคัญในการช่วยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวการจัดการบริการในแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความนิยมอยู่เสมอ โดยการนำเที่ยวชมด้วยความมี
ระเบียบ วินัย และเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ และรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 
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5. เป็นผู้มีส่วนในการประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี  มีจรรยาบรรณ มีส่วนแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการให้บริการโดย
ประสานงานกับสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เกี่ยวข้อง 

6. เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เพราะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุดว่าสินค้าแบบใดที่มีมาตรฐานเหมาะ
กับนักท่องเที่ยวชาติใด  

 
2.2.5 ประเภทของมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายลักษณะคือ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2550) 

2.2.5.1 แบ่งตามรูปลักษณะ 
เราสามารถแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์ตามรูปลักษณะ ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) มัคคุเทศก์ที่เป็นบุคคล หมายความถึง บุคคลที่เป็นผู้นำทาง ให้คำบรรยาย ตอบ

คำถาม และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีคำเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Live Guide 
2) มัคคุเทศก์ที่ ไม่ได้ เป็นบุคคล หมายความถึง เอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ตามปกติแล้วเอกสารนำเที่ยวจะมีข้อมูลทั้ง
ทางด้านเส้นทางการเดินทาง ร้านอาหาร ที่พักแรม ของที่ระลึก และข้อมูลทั่วๆไปของสถานที่นั้นๆ 
และในปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์เอกสารนำเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น สำหรับคำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก
มัคคุเทศก์ประเภทนี้ คือ Guidebook  

2.2.5.2 แบ่งตามความหมายในเชิงธุรกิจนำเที่ยว 
การแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์ในเชิงธุรกิจนำเที่ยวนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท คือ 
1) มัคคุเทศก์ที่สังกัดบริษัท หมายถึง มัคคุเทศก์ที่ทำสัญญาในการทำงานกับบริษัท

นำเที่ยวใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น ไม่ปฏิบัติงานให้กับหลายบริษัท มัคคุเทศก์ประเภทนี้มีสถานะเป็น
พนักงานคนหนึ่งของบริษัทนำเที่ยว 

2) มัคคุ เทศก์อิสระ หรือที่ เรียกกัน โดยทั่ วไปว่า “Freelance Guide” เป็ น
มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะในการทำงานตรงกันข้ามกับมัคคุเทศก์ที่สังกัดบริษัท กล่าวคือ เป็นมัคคุเทศก์ที่
ไม่ทำสัญญาในการทำงานกับบริษัทนำเที่ยวใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ การเข้าปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
ประเภทนี้จะเป็นไปในลักษณะที่บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ว่าจ้างเป็นคราวๆไป ดังนั้นมัคคุเทศก์อิสระจึง
สามารถทำงานให้กับบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ได้หลายบริษัท และในขณะเดียวกันมัคคุเทศก์อิสระอาจ
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ติดต่อขอเป็นผู้นำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยตรง หรือนักท่องเที่ยวอาจติดต่อกับมัคคุเทศก์อิสระ
เพื่อให้นำเที่ยวให้กับตนเองโดยไม่ต้องติดต่อผ่านบริษัทนำเที่ยว 

2.2.5.3 แบ่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
เนื่องจากมัคคุเทศก์มีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 

ทางภาษา ตลอดจนความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านและเฉพาะพื้นที่ตามที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่าน
ประสบการณ์มา ดังนั้นกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 2551 และมาตรา 49 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ . 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ 3 ใบอนุญาตมีสามประเภท ดังต่อไปนี ้

1. ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยว
ครอบคลุมในทุกสาขา และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วราชอาณาจักร 

2. ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำ
เที่ยวเฉพาะภายในภูมิภาคที่กำหนดในใบอนุญาต และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เฉพาะ
ภายในภูมิภาคที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

3. ประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยว
เฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา 12(4) และนำ
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆได้เฉพาะในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
เท่านั้น 
 สามารถสรุปได้ว่า มัคคุเทศก์มีความสำคัญต่อทั้งนักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์มีหลายประเภทแบ่งตามบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเป็นมัคคุเทศก์จำเป็นต้องอาศัย
บทบาทในหลายๆด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้ความรู้ รวมทั้งการบริการนักท่องเที่ยว ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายได้กำหนด และจำเป็นจะต้องตระหนัก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รวมถึงตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์ สำหรับ
ประเทศไทย กรมการท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรฐานมัคคุเทศก์เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินเพื่อ
ประกันคุณภาพของมัคคุเทศก์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์  ในแต่ละ
มาตรฐานประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 2.1 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แบบใหม ่
แหล่งที่มา : https://mgronline.com/politics/detail/9620000037230 
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2.2.6 มาตรฐานมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานมัคคุเทศก์ หมายถึง การกำหนดคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน

การนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลอย่าง
มีคุณภาพ โดยมัคคุเทศก์ต้องมีมาตรฐาน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและด้านจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยมัคคุเทศก์ดังกล่าว
จะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานมัคคุเทศก์ ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว 
(กรมการท่องเที่ยว, 2557) 

 2.2.6.1 ดัชนีชี้วัดมาตรฐานมัคคุ เทศก์  หมายถึง การกำหนดให้มีดัชนีชี้วัด
มาตรฐานมัคคุเทศก์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

  1) ด้านความรู้ มี 9 ตัวชี้วัด 
  2) ด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มี 7 ตัวชี้วัด 
  3) ด้านจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มี 6 ตัวชี้วัด 
 2.2.6.2 ระดับมาตรฐานของมัคคุเทศก์ หมายถึง การจัดระดับของมัคคุเทศก์ตาม

มาตรฐานที่กำหนดไว้ 3 ระดับ คือ 
  1) ระดับที่ 1 “Bronze” สำหรับมัคคุเทศก์ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

และมีการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
และมีระดับผลการประเมินในระดับผ่านจากหน่วยงานหรือนักท่องเที่ยว 

  2) ระดับที่ 2 “Silver” สำหรับมัคคุเทศก์ที่ผ่านมาตรฐานระดับที่ 1 และ
ทำงานด้านมัคคุเทศก์ต่อเนื่องมาอีก 2 ปี และมีการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวหรือสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีระดับผลการประเมินในระดับผ่านจากหน่วยงานหรือ
นักท่องเที่ยว 

  3) ระดับที่ 3 “Gold” สำหรับมัคคุเทศก์ที่ผ่านมาตรฐานระดับที่ 2 และ
ทำงานด้านมัคคุเทศก์ต่อเนื่องมาอีก 2 ปี และมีการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวหรือสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีระดับผลการประเมินในระดับผ่านจากหน่วยงานหรือ
นักท่องเที่ยว 

2.2.6.3 มาตรฐานมัคคุเทศก์และตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ได้แก ่
1. ความรู้ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
2. ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
4. ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 
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5. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
7. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน 
8. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
9. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ได้แก ่
1. การปฏิบัติก่อนการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว 
2. การปฏิบัติระหว่างการเดินทางนำเที่ยว 
3. การปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง 
4. การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจและมีใจรักบริการ 
5. การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยตลอดเวลาการเดินทางท่องเที่ยว 
6. มีกิริมารยาทและการแต่งกายเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก ่
1. เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2. เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
3. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น 
4. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
5. ประกอบอาชีพด้วยความสัตย์สุจริตและมีความประมาณตนพร้อมทั้งมีความ

เข้าใจ เพื่อนมนุษย์ 
6. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ 

 
2.2.7 คุณลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์เป็นที่ให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนเป็นฑูตทางวัฒนธรรม 

มัคคุเทศก์จึงควรเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมหลายอย่างประกอบกันดังนี้ 
2.2.7.1 บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์เป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

เป็นการเริ่มต้นของความรู้สึกที่ดี และมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ บุคลิกภาพที่
ดีของมัคคุเทศก์ควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ร่างกายสมส่วน พลานามัยสมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อย 
2) คล่องแคล่ว แจ่มใสร่าเริง และสนุกสนาน 
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3) สติอารมณ์มั่นคง เยือกเย็น ไม่วู่วาม สามารถเผชิญกับสถานการณ์และ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสงบสุขุม 

4) กริยามารยาทนุ่มนวล วาจาสุภาพไพเราะ วางตัวได้เหมาะสม 
5) แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส กาลเวลา และสถานที่ 

  2.2.7.2 ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้อง และการบริการที่มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถของ
มัคคุเทศก์ควรประกอบดว้ยสิ่งเหล่านี้ 

1) ความรู้ด้านสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และของท้องถิ่นรวมทั้งมีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานใน
หน้าที่มัคคุเทศก์ 

2) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง อาทิเช่น ระเบียบพิธีการเข้าออก
ราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนเงินตรา การ Check in, Check out ที่พักแรม สถานีขนส่งหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวด้านต่างๆ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว 
ตำรวจทางหลวง เป็นต้น 

3) ความรู้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยสวัสดิภาพ และอนามัยของ
นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้ความชำนาญในเส้นทางการนำเที่ยว สามารถเตือนให้
นักท่องเที่ยวทราบถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
เรื่องของยาสามัญ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อาจเจ็บป่ วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

4) ความรู้ด้ านภาษาโดยเฉพาะมัคคุ เทศก์ที่ นำเที่ ยวนักท่องเที่ ยว
ต่างประเทศจะต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับที่ใช้การได้ดี สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
สำเนียงชัดเจนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตลาดท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ ความ
ต้องการของมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจะหลากหลายภาษามากยิ่งขึ้น 
  2.2.7.3 มนุษยสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่น ประทับใจ และให้ความช่วยเหลือมัคคุเทศก์ที่มีมนุษย
สัมพันธ์ดีควรมีลักษณะดังน้ี 

1) มีทัศนคติที่ดี มีความสุจริต 
2) มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมมือกับส่วนรวม 
3) สุภาพ อัธยาศัยดี มีไมตรีกับผู้อื่น 
4) มีความอดทน และประนีประนอม พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
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5) ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างบรรยากาศของ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

2.2.7.4 ศิลปะในการพูด มัคคุเทศก์จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ศิลปะในการพูดถ่ายทอดต่อนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ดังนี ้

1) การใช้เสียง ควรพูดให้ดังพอได้ยินทั่วถึง ไม่ควรพูดเสียงดังหรือเบา
จนเกินไป ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรำคาญและขาดความสนใจที่จะฟัง การเป็นผู้ที่มีน้ำเสียง
แจ่มใสนุ่มนวลชวนฟัง จะมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วย 

2) จังหวะการพูด ควรพูดให้มีจังหวะ วรรคตอน รู้จักทอดเสียงให้พอเหมาะ
และถูกต้อง ซึ่งเป็นศิลปะที่สำคัญในการพูด จะช่วยให้ภาษาชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

3) ภาษาที่ ใช้พูด ควรใช้ภาษาที่ เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ที่มี
การศึกษาสูงหรือผู้สูงอายุ ควรจะใช้ภาษาที่สละสลวย บางกลุ่มอาจใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ 
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน  

4) ระยะเวลาที่ใช้พูด ในการบรรยายหรืออธิบายใดๆ ก็ตามมัคคุเทศก์ควร
สังเกตว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะฟังมากน้อยเพียงใด หากไม่ค่อยสนใจที่จะฟังเท่าใดก็ควรจะ
พูดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งใช้เวลาไม่มากนัก แต่ถ้านักท่องเที่ยวแสดงความสนใจใคร่รู้ มัคคุเทศก์ก็
ควรจะอธิบายให้ครบถ้วนในเนื้อหาสาระและความสำคัญต่างๆ 

2.2.7.5 มีใจรักในงานบริการ มัคคุเทศก์ที่ดีนอกเหนือจากจะมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมดังกล่าวแล้ว ควรจะต้องมีใจรักในงานบริการพอที่จะดูแล และอำนวยความสะดวกให้ความรู้
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและยินดีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ตลอดระยะเวลาของการนำเที่ยว โดยมิได้ฝืนใจทำเพียงเพื่อค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ 
 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ มีทักษะ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานโลก สามารถสนองตอบความต้องการ
ของบุคลากรของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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2.3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการททำงานของ

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระทำ ความสามารถ ความรูค้วามชำนาญ และทัศนคติ 
(United States Civil Service Assembly, 1971) 

(วิจิตร ณ ระนอง, 2539) กล่าวถึงความหมายการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินงาน
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและความสามารถเพิ่มขึ้น และปรับปรุงพฤติกรรมของ
พนักงานในองคก์ารเพ่ืองานในปัจจุบันและอนาคต 

สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนามัคคุเทศก์เป็นการส่งเสริมสมรรถนะทั้งในด้านความคิด ทักษะ 
ความรู้ความสามารถ รวมไปจนถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อปรับให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 
2.3.2 แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551) ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว หัวใจหลักของการพัฒนา คือต้องการบุคลากรที่มีใจรักการบริการ (Service mind) และ
เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือมีจิตสำนึกต่อการให้บริการที่ดี (Service conscious) ซึ่งถ้า
บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้มีความเข้าใจแล้วจะสามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ (Customer delight) 
และกลับมาใช้บริการอีก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องทำให้ลูกค้าประทับใจมากกว่าลูกค้าพอใจ 
(Customer satisfaction) ดังนั้น จึงต้องมีบุคลากรที่สามารถบริการไดแ้บบที่เรียกว่า Super service 
มากกว่า Good service 

องค์การส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านธุรกิจโรงแรมจะมีแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรโดยให้เข้าใจคำว่า SERVICE อย่างลึกซึ้ง โดยพัฒนาตามแนวทางที่ว่า “บุคลากรใดที่มี
คุณลักษณะ 7 ประการ แห่งการบริการที่ดีนั้นจะไม่มีวันล้มเหลวอย่างเด็ดขาด” (วีรพงษ์ เฉลิมจิระ
รัตน,์ 2548) (สมชาต ิกิจยรรยง, 2546))  คุณลักษณะ 7 ประการแห่งบริการที่ดีมีดังน้ี 

S คือ ความคิดรวบยอดในการบริการ (Service concept) การยิ้มแย้มแจ่มใส 
(Smiling) และการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการ
และรับบริการ ซึ่งจะต้องมีความคิดรวบยอด การให้บริการที่ดีต่อลูกค้านั้นเป็นหน้าที่โดยตรง และต้อง
พยายามทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด โดยผ่านรอยยิ้มที่จริงใจ เพราะลูกค้าต้องการมารับ
บริการและได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จะเห็นได้ว่าภัตตาคารที่มีการบริการที่ดีนั้นแม้ว่าอยู่ไกล
เพียงใด ลูกค้าก็พากันไปอุดหนุนอย่างเนืองแน่นเสมอ และในทำนองเดียวกันโรงแรมใดมีการดูแลเอา
ใจใส่และให้บริการต่อแขกผู้มาพักเป็นอย่างดี โรงแรมนั้นก็จะมีคนมาใช้บริการกันอย่างมากมายและ
มักจะมาบ่อยๆ แล้วยังไปบอกหรือแนะนำให้คนอื่นๆ ให้มาใช้บริการอีกด้วย 
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E คือ ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) และตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้า
อย่างรวดเร็วทันใจ (Early response) หมายความว่า พนักงานทุกคนจะต้องมีความกระตือรือร้น ไม่
ว่าจะเป็นพนักงานร้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานขนของ ยามรักษาการฯลฯ ซึ่งถ้าเห็นลูกค้าเข้ามาก็
ต้องรีบเข้าไปแสดงการต้อนรับ ปราศรัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และต้องพร้อมที่จะสนองตอบตามความ
ต้องการอะไรบ้าง หรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วรีบบริการทันที 

R คือ ความพร้อม (Readiness) ความรวดเร็ว (Rapidness) และการให้เกียรติ
ลูกค้า (Respectful) หมายถึง มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและความรวดเร็ว ฉับพลัน ทันใจ และ
ทันเวลา รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของลูกค้าด้วย ตัวอย่างเช่น ในการเช็คอิน
ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องบริการที่บริเวณส่วนหน้า แต่สามารถดำเนินได้ในห้องพักของลูกค้าได้ทันที หรือ
กรณีต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พนักงานจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่ใช้เวลานานเกินไปและ
กระทำอย่างมีสัมมาคาระ เป็นต้น 

V คือ ความมีคุณค่า (Values) หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทใด
พนักงานจะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเสมอ เมื่อเขามารับบริการจากพนักงาน เขา
รูส้ึกว่าไม่ผิดหวังและเห็นว่าการบริการของพนักงานมีคุณค่าสำหรับเขา หรือเมื่อลูกค้าจะใชบ้ริการอบ
นวดตัวแบบซาวน่า จะจัดห้องและบริการให้อย่างพร้อมมูล และมีพนักงานคอยให้คำแนะนำดูแลอยู่
ตลอดเวลา ลูกค้าก็จะได้ความประทับใจกลับไป ตลอดทั้งได้ความมีคุณค่าไปจากการให้บริการของ
พนักงาน จะเห็นได้ว่าผูข้ายบริการนั้นสามารถสร้างคุณค่าได ้

I คือความสนใจ (Interesting) ความประทับใจ (Impressive) และสร้างภาพลักษณ์ 
(Image Enhancing) ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า และการสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าทุกระดับและทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เพราะลูกค้านั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เขาก็
ต้องการที่จะได้รับบริการที่ดีด้วยกันทั้งนั้น และพนักงานก็จะต้องให้ความสนใจต่อลูกค้าทุกคนโดย
เสมอภาคกัน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณแ์ละภาพพจนท์ี่ดแีก่ผู้ให้บริการเองด้วย 

C คือ ความสะอาด (Cleanliness) ความถูกต้อง (Correctiveness) และความมี
ไมตรีจิต (Courtesy) สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขายบริการ สถานที่จะต้องสะอาดและ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คือ มีการดูแลบ้าน (Housekeeping) ที่ดีเพราะใครๆ ก็ชื่นชอบความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องของความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสั่งอาหารอะไรก็
ต้องนำมาให้ถูกต้อง ไม่ใช่ลูกค้าสั่งปลาทอดก็ไปเอาปลานึ่งมาให้ลูกค้าอาจไม่พอใจและตำหนิติเตียนได้
และจะนำการบริการที่ไม่ดีนี้ไปเล่าให้ผู้อื่นฟังทำให้ธุรกิจเสียชื่อเสียงได้ ประการสุดท้ายคือ เรื่องความ
มีมิตรไมตรีจิตหรือความมีไมตรีต่อลูกค้า คือ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นแสดงความเป็นมิตร ให้
การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พูดจากับลูกค้าด้วยความสุภาพนอบน้อม และพร้อมที่จะรับฟังลูกค้า
อย่างต้ังใจ และพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจเสมอ 



 29 

E คือ ความอดทนอดกลั้น (Endurance) และการรจูักควบคุมอารมณ ์(Emotional 
control) ผู้ให้บริการหรือขายบริการที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษอย่างหนึ่ง คือ ความอดทน อด
กลั้น และการรู้จักควบคุมอารมณ์ ทั้งนี้เพราะว่าลูกค้าคือมนุษย์ธรรมดา มีความแตกต่างกันมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของนิสัย ใจคอ ความรู้สึกนึกคิด ความสามารถ ความเข้าใจ ความต้องการ ฯลฯ 
เหมือนกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า “นานาจิตตํ” คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องที่ยากพอสมควรในการจะบริการให้ถูกใจลูกค้าทุกคนได ้

นอกเหนือจากแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแนวคิด SERVICE 
ข้างต้นแล้ว ยังจะต้องพัฒนาใน 3 มุมมอง ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) การทำงานแต่ละชนิด ประเภท จำต้องอาศัยบุคคลที่มี
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จ บุคคลที่จะทำงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เช่นกันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านนั้นๆ เช่น การเป็น
มัคคุเทศก์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความรู้ด้านการใช้ภาษาและมีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้
นักท่องเที่ยวฟัง รู้กฎระเบียบข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกัปตันขับเครื่องบินก็จำเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการขับเครื่องบิน และกฎจราจรทางอากาศ เป็นต้น (ชยาภรณ ์ชื่นรุ่งโรจน,์ 2540) 

ความรู้จะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและ
รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะตรงกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ หรืออาจไม่ตรงทีเดียว แต่ก็อาจจะใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้และ
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา อาจเป็นพื้นฐานให้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
เช่นกัน โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการทางการท่องเที่ยว ดังนั้นความรู้ที่จะต้อง
พัฒนาโดยสรุป คือ ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job knowledge) ความรู้เกี่ยวกับองค์การ (Organization 
knowledge) และความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self development and improvement) 

2. ทักษะ (Skills) เป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดเป็นความชำนาญจนสามารถ
ปฏิบัตไิดด้ีทักษะทีใ่ชส้ำหรับการสร้างสัมพันธ์และบริการ ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะทางเทคนิค (Technical skills) คือ ความสามารถใช้เทคนิค
ต่างๆ ได้อย่างชำนาญตามลำดับขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ 

2.2 ทักษะทางความคิด (Conceptual skills) คือ ความสามารถที่จะคิด
เข้าใจและรู้ถึงปัญหาต่างๆ รู้ถึงเหตุและผลของปัญหา รวมทั้งสามารถคิดแก้ไขได้ด้วยความชำนาญ 
โดยอาศัยประสบการณห์รือความรูอ้ันเกิดจากการศึกษาอบรม 
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2.3 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ (Human relations skills) คือ ความสามารถใน
การที่จะเข้ากับคนอื่น ทำงานร่วมกับคนอื่น หรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้และสามารถเป็นผู้สร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะด้วย 

3. ทัศนคติ (Attitudes) เป็นนามธรรม ได้แก่ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ และมี
พฤติกรรมสอดคล้องกับความรู้สึกนั้นๆ ทัศนคติจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนรู้ ส่วนรู้สึก และส่วนปฏิบัติหรือการแสดงออก ผู้ที่จะทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ซึ่งจะเป็นบุคคลที่จะติดต่อกับนักท่องเที่ยวโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
ซึ่งจะยังผลให้มีพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย (ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2540) 
โดยทัศนคติเป็นสิ่งที่ควรเสริมสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกที่มั่นคงในตนเอง ซึ่งได้แก่ ทัศนคติที่เป็นบวก 
(Positive attitudes) ทัศนคติที่ เชื่อมั่นในภารกิจ (Believe in performance) ทัศนคติในความ
กระตือรือร้นในความต้องการ (Enthusiasm) ทัศนคติที่มีต่อความตั้งใจแน่วแน่ (Determination) 
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ปรากฏแก่ตา (Good impression for appearance) ทัศนคติที่มีต่อความกระตือ  
รือร้น (Initiative) และทัศนคติที่มีต่อการตรงต่อเวลา (Punctuality) (สมชาติ กิจยรรยง, 2546 : 12) 
การมีทัศนคติที่ดเีหล่านี้จะเกิดไดจ้ากองค์ประกอบ (ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน,์ 2540) ต่อไปน้ี 

1) มีความรู้เกี่ยวข้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยววามีลักษณะ
เป็นอย่างไร เช่น ลักษณะยืดหยุ่น – เฉพาะฤดูกาล – อ่อนเปราะ – กะเทาะง่าย เมื่อบุคคลใดรู้จัก
ลักษณะที่ถูกต้องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานนําไปสู่การมีท่าทีความรู้สึกและการ
ประพฤติปฏิบัตติ่อกิจกรรมนั้นอยา่งถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

2) การเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
ทั้งต่อส่วนตนและต่อส่วนรวม เช่น เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นช่องทางให้ตนมีงานและมี
อาชีพ มีรายไดมาจุนเจือในครอบครัว อันจะทําให้สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะช่วยลดอัตราการขาดดุลการชําระเงิน ฯลฯ การมองเห็น
ความสําคัญและประโยชน์นี้จะช่วยส่งผลใหพฤติกรรมที่แสดงออกมามีลักษณะที่สนับสนุนสอดคล้อง 
ทําให้บุคคลนั้นพยายามทําหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุด 

3) ความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทําหน้าที่ใดก็ตาม ล้วน
แตม่ีความสําคัญร่วมกันในอันที่จะทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบความสําเร็จได้ ผู้จัดการโรงแรม
ก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เปิดประตูยกกระเป๋า รับโทรศัพท์ คิดเงินค่าห้องพัก ล้างขัดห้องน้ำ ฯลฯ ได้ดี 
เท่ากับบุคคลที่รับผิดชอบหน้าที่เหล่านี้โดยตรง แม้ว่างานบางตําแหน่งจะมีรายได้น้อย แต่ก็มิได้
หมายความว่างานนั้นจะด้อยความสําคัญทุกคน ทุกตําแหน่งล้วนมีความสําคัญในอันที่จะทําให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้เท่าเทียมกันทั้งสิ้น หากบุคคลที่ทํางานใน
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หน้าที่ต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ผลดีความภาคภูมิใจนี้อาจเกิด
ได้จากปัจจัยต่อไปน้ี 

3.1) การเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การ
สร้างงาน สร้างอาชีพ ผลกระทบต่อเนื่องจากการเป็นที่มาของแหล่งเงินตราต่างประเทศ และช่วยลด
ดุลชําระของประเทศ การกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ฯลฯ 

3.2) ความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากการ
ได้รับการศึกษาฝึกอบรมมาโดยตรง การมีประสบการณ์การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานความ
ชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และนักท่องเที่ยว 

4. บุคลิกภาพ (Personality) จะต้องเป็นบุคลิกที่ใช้เกื้อกูลในการสร้างสัมพันธ์และ
บริการ ซึ่งบุคคลที่ทํางานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจําเป็นจะต้องมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เอื้อ
ต่อการทํางาน (ชยาภรณ์ ชื่นรุง่โรจน์, 2540) ดังนี ้

1) นิสัยกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ชอบให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยความเต็ม
อกเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อนักท่องเที่ยวและต่อเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ 

2) มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความอดทน นักท่องเที่ยวย่อมจะคาดหวังที่
จะได้รับการบริการและการเอาอกเอาใจจากผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ การคัดเลือกบุคลากรจึงควร
คํานึงถึงลักษณะในอันที่จะให้ความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจนักท่องเที่ยวในภาวการณ์ต่างๆ บางครั้ง
นักท่องเที่ยวอาจอารมณ์เสีย แสดงอาการกราดเกรี้ยว เอาแต่ใจตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากความเหน็ด
เหนื่อยจากการเดินทาง ความคับคั่งของจราจร ฯลฯ ผู้ที่จะให้บริการจำเป็นจะต้องมีความอดทน     
อดกลั้นเป็นเยี่ยม การแสดงพฤติกรรมเห็นอกเห็นใจ ให้การต้อนรับที่ละมุนละม่อม ทักทายด้วยอาการ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ และจริงใจ แม้จะเป็นเรื่อง
เล็กน้อย ย่อมก่อใหเ้กิดผลดีและจะช่วยใหสถานการณ์ดีขึ้นไดอ้ย่างคาดไม่ถึง 

3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นักท่องเที่ยวที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกันอาจสร้างปัญหาต่างๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาให้อยู่ในลักษณะ
“บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น” เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4) มีความสามารถในการปรับตัว ทั้งต่อนักท่องเที่ยว ต่อเพื่อนร่วมงาน และ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนเวลา อาหารการกิน ฯลฯ เป็นคุณลักษณะที่
จำเป็นและมีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะต้องทํางานพบปะผู้คนหลายรูปแบบ หลายชาติศาสนาต่าง
ค่านิยม โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้งานในความรับผิดชอบ
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเพื่อนร่วมงาน จะสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้ามความแตกแยกแม้เพียงเล็กน้อย หากปรากฏให้นักท่องเที่ยวเห็น 
ย่อมจะสร้างความวิตกกังวล ไม่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้สิ่ งสําคัญที่สุดในการปรับตัวคือ 
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ความสามารถในการปรับตัวไปหาผู้อื่นย่อมจะนําความสําเร็จในการทํางานมาสู่ตนเองและต่องานที่
รับผิดชอบไดม้ากกว่าที่จะหวังให้คนอื่นปรับเข้ามาหาตน 

นอกจากนี้บุคลิกภาพควรประกอบด้วย บุคลิกที่ชวนมอง (Pleasant personality) บุคลิกที่
ปรับปรุงให้ดูดี (Good appearance) บุคลิกที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Neat-clean and tidy) 
บุคลิกที่แสดงถึงความขยันและฉลาด (Hard working and diligent) บุคลิกที่มีความพร้อมที่จะเป็น
มิตร (Willing to make friends) บุคลิกที่แสดงความพร้อมที่จะเรียนรู้ (Willing to learn) บุคลิกที่
แสดงความพร้อมที่จะรับคําสั่ง (Willing to take instructions) บุคลิกที่แสดงความสามารถในการ
พบปะผู้คน (Ability to talk to people) และบุคลิกที่แสดงความสามารถในการรับสิ่งท้าทาย 
(Ability to accept challenge) (ราณ ีอมรินทรรัตน,์ 2542) 

ในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาจะต้องมี
ความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ และ
มอบบริการที่พิเศษสุดให้ซึ่งจะบริการที่พิเศษสุดจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพในระดับ
สากล ผลการปฏิบัติงานระดับมาตรฐานโลกตามวิธีการที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งประกอบไป 4 ด้าน คือ 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ พัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนําความเจริญมาสู่ประเทศชาต ิ
 

2.3.3 ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแง่มุมของการศึกษา ภราเดช พยัฆวิเชียร 

(2545) ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของระบบการศึกษาวิชาการท่องเที่ยวในปัจจุบันว่า เน้นด้านทฤษฎมีากกว่า
ปฏิบัติและเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคล้องกับสภาวะตลาด และความต้องการแรงงานของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทักษะแรงงานของผู้ที่สําเร็จการศึกษายังไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
เนื่องจากหลักสูตรยังขาดมาตรฐานในระดับสากล ขาดความสอดคล้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่าง
การศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบ สําหรับแนวในการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวนั้น 
(ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2545) ไดระบุไว้ดังนี ้

1. ควรมีการกําหนดกรอบนโยบายในการศึกษาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน 
2. หลักสูตรควรจะมีความสอดคล้องกันในแตละระดับการศึกษา 
3. การจัดทําหลักสูตรต้องครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ

ชํานาญและสามารถปฏิบัตไิดจ้ริง 
4. รูปแบบการเรียนการสอนควรเป็นแบบต่อยอดได้โดยเน้นการพัฒนาตนเองให้มี

ความพร้อมมากกว่าการเรียนจากตํารา 
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5. ต้องมีการสร้างความร่วมมือกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักเรียนนักศึกษา 
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานสนับสนุน 

ในส่วนเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ในปัจจุบันมีปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว (ชาติชาย เทพแปง, 2550) (พลดา พันธ์ุชูแพร, 2543) ดังนี้ 

1. จริยธรรม คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ซึ่งสมาคม
วิชาชีพมัคคุเทศก์ทุกสมาคมมีการกําหนดไว้และ พรบ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ก็มีการกําหนดไว้
และมีหัวข้อนี้ในการอบรมมัคคุเทศก์ทุกครั้ง แตมัคคุเทศก์บางส่วนก็ยังคํานึงถึงผลประโยชน์โดยขาด
คุณธรรม และจริยธรรม เช่น การเสนอภาพการนําเที่ยวเพื่อเลือก (Option Tour) ที่ขัดต่อจริยธรรม
อันดีให้กับนักท่องเที่ยว นํานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าและของที่ระลึกในกรณีที่ไม่มีคุณภาพ ให้ข้อมูล 
ความรูแ้กนักท่องเที่ยวไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข ควรมีการสร้างจิตสํานึกมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง และมีการจูงใจ
โดยการยกย่องมัคคุเทศก์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

2. คุณภาพมัคคุเทศก์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษา
จํานวนมากที่เปิดการอบรมมัคคุเทศก์โดยเฉพาะเมื่อพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2535 กําหนดว่าผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมใน
หลักสูตรที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้การรับรองการอบรมในปัจจุบันเป็นไปในเชิง
ธุรกิจและเพื่อชื่อเสียงของสถาบัน เพราะสถาบันจะได้รับผลประโยชน์จากการจัดอบรมในแต่ละครั้ง 
จึงทําให้มีความต้องการที่จะรับคนเข้าอบรมเป็นจํานวนมาก และมีผู้ผ่านการอบรมมากเพื่อเป็นการ
ดึงดูดให้มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมกับสถาบันนั้นๆ มาก ส่งผลกระทบให้สถาบันอื่นๆ ที่มีการจัดอบรมที่
ดีอยู่แล้วไม่มีคนมาสมัคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พยายามกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ใน
การควบคุมดูแลการจัดการอบรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม อย่างไรก็ตาม การอบรมเพียง
ระยะเวลาอันสั้นก็ไม่สามารถทําให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีได้เพราะมัคคุเทศก์ยังต้องการ
ฝึกฝนเพื่อก่อให้เกิดทักษะในการทํางาน บัตรมัคคุเทศก์จึงเป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้นได้
ผ่านการอบรมมาแล้ว มิไดห้มายความว่าบุคคลนั้นจะเป็นมัคคุเทศก์ที่ด ี

แนวทางการแก้ไข จําเป็นจะต้องมีการสร้างมาตรฐานของมัคคุเทศก์การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้มีการวางระบบการประเมินกลาง โดยผู้ผ่านการอบรมจากทุกสถาบันจะต้องผ่าน
การทดสอบกลางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถยื่นจดทะเบียนมัคคุเทศก์ได้และ
ในปัจจุบันกําหนดให้ต่ออายุทุกๆ 2 ปี ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบก่อนจึงจะสามารถต่ออายุบัตรได้แต่
แนวทางดังกล่าวก็ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้ระบุให้ผู้ที่ผ่านการ
อบรมแล้ว จะต้องผ่านการทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนการขอยื่นจดทะเบียนและต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ 
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3. การเปิดการค้าเสรีของโลก เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่มีการกล่าวถึงอยู่เสมอ 
ได้แก่ เรื่องของการเปิดการค้าเสรีกับอาชีพมัคคุเทศก์โดยภาพรวมแล้วทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างไม่เห็น
ด้วยกับการที่จะเปิดเสรีอาชีพมัคคุเทศก์ให้คนต่างชาตเิข้ามาในขณะนี้เนื่องจากคุณภาพมัคคุเทศก์โดย
ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะแข่งขันกับชาติอื่นได้นัก แม้ว่าในขณะนี้จะยังมิได้มีการ
เปิดเสรีการค้าเสรีให้กับต่างประเทศ และมีความพยายามที่จะคัดค้าน ในฝ่ายมัคคุเทศก์เองก็จะต้องมี
การตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้กับตนเอง เนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจถูกหยิบ
ยกขึ้นมาต่อรองทางการค้าได้ตลอดเวลา และหากถึงวันที่จะต้องเปิดเสรีทางการค้า โดยที่มัคคุเทศก์
ภายในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานไม่สามารถแข่งขันกับชาติอื่นได้แล้ว ก็จะทําให้สูญเสียประโยชน์ที่
พึงจะได้รับจากการท่องเที่ยว นอกจากนั้นอาจเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลชาติอื่นทําในสิ่งที่ ไม่
เหมาะสมกับประเทศของเราได ้

แนวทางการแก้ไข มัคคุเทศก์จะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถก้าวสู่เวทีของการ
แข่งขันไดเ้พื่อสร้างการยอมรับในคุณภาพและศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย 

 
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าในการพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวคือ การ

พัฒนาบุคลากรให้มีใจรักการบริการ การพัฒนามัคคุเทศก์จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทั้งใน
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และภาษา พัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเล่าเรื่องราว การเตรียมความพร้อมทั้งก่อนจนถึงสิ้นสุดการนำเที่ยว การ
อำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการเวลา มีทัศนคติเชิงบวก มีใจรักในงานบริการ และ
ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เอื้อต่อการทำงาน ตลอดจนมีความตระหนักต่อหน้าที่และศรัทธาต่ออาชีพ
มัคคุเทศก์ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของมัคคุเทศก์ 
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ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ และคณะ, 2550 √ √    
สิทธิโชค เลิศธีรดา, 2551 √ √ √ √  
โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ, 2552 √ √  √ √ 
ชวิศร อรรถสาสน และคณะ, 2553 √ √ √ √  
นันทวัฒน์ พินิจพรม, 2556 √ √  √  
ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, 2557 √    √ 
อัจฉรา นิยม, 2559 √ √    
วันวิวาห์ แซ่ชั้น, 2560 √     
รุจิรา  พลแพงขวา, 2561 √ √ √ √  

แหล่งท่ีมา : ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ และคณะ, 2550; สิทธิโชค เลิศธีรดา, 2551; โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ, 2552 
    ชวิศร อรรถสาสน และคณะ, 2553; นันทวัฒน์ พินิจพรม, 2556; ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, 2557 
    อัจฉรา นิยม, 2559; วันวิวาห์ แซ่ชั้น, 2560; รุจิรา  พลแพงขวา, 2561 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์พบว่า งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีผู้สนใจ
ทำการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (รุจิรา พลแพงขวา, 2561) ทักษะของมัคคุเทศก์ชาว
ไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (วันวิวาห์ 
แซ่ชั้น, 2560) การศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ (อัจฉรา นิยม, 2559) แนวทางใน
การพัฒนามัคคุเทศก์ไทยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
มัคคุเทศก์อาเซียน (ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, 2557) การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (นันทวัฒน์ พินิจพรม, 
2556) แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ชวิศร อรรถสาสน์, สิทธิ
โชค เลิศธีรดา และกรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร, 2553) คุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศ
ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ, 2552) แนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สิทธิโชค เลิศธีรดา, 2551) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
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การให้บริการของมัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์, ปีฐนัฎ จิต
ชาญวิชัย, อัจฉราภรณ์ พวงทวาย, 2550)  

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบตัิงาน 

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติ งาน (Importance-Performance 
Analysis: IPA) ได้มีการนำกรอบแนวคิดมาจาก (Martilla, 1997) ซึ่งเป็นผู้นำเสนอเครื่องมือดังกล่าว
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารของบริษัท ซึ่งหัวใจหลักของเครื่องมือ IPA 
คือการผสมผสานการวัดระหว่างความสำคัญและผลการปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบของแผนภาพ
แกน X และ Y เพื่อง่ายต่อการแปลผลข้อมูลและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติซึ่งแกน X และ Y นั้นจะ
เป็นแกนแสดงระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance) และระดับความสำคัญ (Importance) ซึ่งจัด
ได้ว่า IPA น้ัน เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดซึ่งเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
โดยประเมินจากการยอมรับในตัวสินค้าโดยวัดผลจากผู้บริโภคในรูปแบบลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ที่ใช้ได้ง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลที่ในเชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการ
ประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะของผลประกอบการและความสำคัญของปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Sethna (1982 อ้างถึงใน (Cheng-Min, 2005)) กล่าวว่า IPA (Importance Performance 
Analysis) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุจุดที่ยังบกพร่องในงานบริการ ซึ่งจำเป็นจะต้อง
แก้ไข นอกจากนี้ IPA ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญและสามารถพัฒนาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อช่วยให้จับประเด็นความสำคัญและเน้นพัฒนาผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กัน (Graft et al., 1992: Skok et al., 2001 อ้างถึงใน (Levenburg, 2005) 

IPA เป็นการพิจารณาถึงความสำคัญและผลการปฏิบัติงานควบคู่กันซึ่งมี 2 รูปแบบ (O’Neill 
et al., 2001; Shaw et al., 2002 อ้างถึงใน Levenburg, 2005) ดังนี ้

1) วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซึ่งทำการโฟกัสไปสู่ช่องว่างที่เกิดจากการ
วัดผลการปฏิบัติงานลบด้วยความสำคัญของประเด็นหรือหัวข้อนั้นๆ 

2) การใช้แผนภาพ คือการลงจุดแผนภาพโดยมีแกนตั้งและแกนนอนคือระดับ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแบ่งส่วนได้เป็น 4 ส่วน ที่จะสามารถระบุพื้นที่แต่ละ
ส่วนได้ว่าประเด็นใดจำเป็นต้องปรับปรุงหรือประเด็นใดมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม 
 (Levenburg, 2005) กล่าวว่า ในการแบ่งจุดของแผนภาพในแกนตั้งแกนนอนนั้นมักมีวิธีที่
หลากหลายเช่น การใช้ค่ากลาง การใช้จุดกึ่งกลางเส้นแบ่ง และการใช้ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยของระดับ
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ความสำคัญ อย่างไรก็ตามการแบ่งจุดโดยใช้ค่าเฉลี่ยนั้นเป็นที่นิยมกันมากที่สุด ทั้งยังได้เสนอว่าการ
กำหนดค่าของแกน Y น้ัน อาจใช้ค่ามัธยฐานแทนค่าเฉลี่ยได้ ในกรณีที่ค่าความแปรปรวนมีน้อยหรือมี
กรณีที่ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
 Cheng-Min (2005) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริการของสายการ
บิน ได้มีการใช้เครื่องมือ IPA เพื่อการวิเคราะห์ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ระบุหัวข้อที่เกี่ยวข้องทุกรายการและทำการพัฒนาแบบสอบถามโดยยึดพื้นฐานมีการตั้ง
คำถามจากหัวข้อที่ได้ระบุไว้แล้ว 

2) ให้คะแนนกับทุกๆ หัวข้อที่ระบุไว้โดยจำแนกเป็นระดับความสำคัญ และประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานจะสะท้อนถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

3) ทำการสร้างแผนภาพโดยให้แกน X คือระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและแกน Y คือ
ระดับความสำคัญ แล้วจึงนำคะแนนที่ได้มากำหนดจุดในแผนภาพ 

4) ทำการแบ่งภาพออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละแกนเป็นจุดแบ่งส่วน ดัง
ภาพด้านล่าง 

 
ภาพที่ 2.2 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 
แหล่งที่มา : (Martilla, 1997) 
 

เมื่อนำผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกันในแต่ละ
ลักษณะทั้ง 4 ลักษณะ (Quadrant) สามารถแปลความหมายในแต่ละลักษณะได้ดังนี้ 

Quadrant A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญใน
ระดับมาก แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการได้อย่างเพียงพอ ส่งผลทำให้ระดับผลการ
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ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนต้องให้ความสำคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นในกลุ่มนั้นๆ โดยเร่งด่วน 

Quadrant B (Keep up Good Work) หมายถึง คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
มาก และผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ระดับผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้อยู่ในระดับมากต่อไป 

Quadrant C (Low Priority) หมายถึง คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญและ
นักท่องเที่ยวไม่เกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ
รองลงมาแต่อย่างไรก็ตามควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

Quadrant D (Possible Overkill) หมายถึง คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญ
แต่นักท่องเที่ยวกลับมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาที่ควรทำ
การรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้ต่อไป 

 

2.5 สถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดสตูล 

2.5.1 ความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่

ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใดสันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็กๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล 

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ “สตูล”เป็นเพียงตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรีฉะนั้นประวัติ 
ความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ว่า "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทำให้เห็นว่าใน
เวลานั้นพวกเมือง  ไทรบุรี เห็นจะแตกแยกกันเป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่ง
และพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัย    
นุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมา
ฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทรบุรี แต่พระยาอภัยนุราชว่า
ราชการเมืองสตูลได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้นนั้นหาพบ
จดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระอภัย 
นุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่าง
ครั้งพระยาอภัยนุราชหรือย่ิงกว่านั้น" 

เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแต่ข้อความที่ปรากฏบาง
ตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
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ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี 
พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑล
เทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับ
ดุลฮามิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตาม
หนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปะลิ
สตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระ
ราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 
2453) ในปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมือง
สตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนทุกวันน้ี 

คำว่า "สตูล" มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง
ที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมำบัง    
สการา (Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเท
วา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี ้

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ  คือ 
1. อำเภอเมืองสตูล 
2. อำเภอละงู 
3. อำเภอควนกาหลง 
4. อำเภอทุ่งหว้า 
5. อำเภอควนโดน 
6. อำเภอท่าแพ 
7. อำเภอมะนัง 
 

2.5.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร973 กิโลเมตร มี เนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 
ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา
เหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดา
ตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร 
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ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน 

จังหวัดพัทลุงและอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  

ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 
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ภาพที่ 2.4 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมภิาคอาเซียน 
แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 

 
2.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเล  
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน 
น้ำเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่
ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขา
นครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญ
ได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

จังหวัดสตูล 
 



 42 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 
 

2.5.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับ
ฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อน  เพียง 4 
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณฝนระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 ปริมาณฝนเฉลี่ย  
2,403.8  มิลลิเมตรต่อปี  ในปี พ.ศ. 2559 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.45  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด
เฉลี่ย 24.58 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.6 องศาเซลเซียส วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 22.2 องศาเซลเซียส วันที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
และปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 92.0 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

2.5.5 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ 
1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การ

ขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่ง
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จะกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็น
ประเพณีอย่างหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุนัต    
คำว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหาร
ธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลเป็นการแข่งว่าว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของ
ทุกปี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือ ว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี 
เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล 
ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทำกันปี
ละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี " ซึ่งชาวเล
ถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเล
เป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวง
วิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจำก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความ
เชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ  
 6) วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอมีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮา
รีรายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับ
วันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า 
วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจน
และประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่  

 7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ:  رمضان) หรือสะกด รอมะฎอนหรือรอมฎอนคือเดือน
ที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกกัน
อีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มี
ความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอาน 
ได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้า
ต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
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กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่ำของเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือน
เราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตร ี 

 
2.5.6 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ปี พ.ศ. 2553-2558 มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 24.40 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งมีความโดดเด่น
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสงบสุขในพื้นที่เมื่อเทียบกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผล
ให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 
ทางทะเล ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสตูลมีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 7,631 ล้านบาท มีอัตรา 
การขยายตัวของรายได้จากการทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 -2559 ทั้งนี้รายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 754.34  ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.88 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด นักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียมีจำนวนสูงเป็นอันดับ 
1 มาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ อังกฤษ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเยอรมัน และเป็นรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน  6,858.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งหมด จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ และมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด ซึ่ง
กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีเป้าหมายการได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ 
(UNESCO) ภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น ด้านที่พักและร้านอาหารสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน ด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและการขาด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจำ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมี
ความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

จังหวัดจะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวให้มากกว่าด้านอื่นๆ เช่น  

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร 
2) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางทะเลที่เน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านธรณีวิทยา หรือการท่องเที่ยวแบบฮาลาลมากขึ้น
เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งจังหวัดสตูลมีประชากรที่เป็นมุสลิมกว่าร้อยละ 70 

3) พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว 
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
6) พัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของการบริการระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

 
ตารางที่ 2.2 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน) 

  

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2555 ปี 2554 

ชาวไทย 1,235,494 1,177,657 1,086,358 991,843 938,053 676,644 

ชาวต่างชาติ 159,296 151,156 137,876 101,636 62,372 18,053 

รวม 1,394,790 1,328,813 1,224,234 1,093,479 1,000,424 694,697 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +4.97 + 8.54   +11.96 +9.30 +44.01 +0.25 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 
 
ตารางที่ 2.3 จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2555 ปี 2554 

ชาวไทย 6,858.55 6,327.10 5,689.67 5,424 4,966.84 2,595.73 

ชาวต่างชาติ 754.34 673.44 598.28 481 365.18 68.94 

รวม 7,631 7,000.54 6,287.95 5,904.83 5,332.02 2,664.67 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +8.75 + 11.33   +6.49 +3.45 +115.17 +26.86 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 
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ภาพที่ 2.6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556-2559 
แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล (2561) 

 
จากข้อมูลนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,573 บาท แต่เมื่อ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 2,575 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 2,548 บาท 

เมื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านบุคลากรแล้ว พบว่า จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 654 คน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 674 คน ในปี พ.ศ. 
2558 และมีจำนวนเท่าเดิมในปี พ.ศ. 2559 คือ 674 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของ
จำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558-2559 ดังนั้นจังหวัดสตูลจึงควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวน
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว มีจรรยาบรรณ 
สามารถเป็นผู้แทนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสำหรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอย่างเช่น 
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อจังหวัดสตูลสามารถ
กำหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณลงทุนเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ ปีฐนัฎ จิตชาญวิชัย อัจฉราภรณ์ พวงทวาย, 2550) ได้ทำการศึกษา
เรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของมัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของ
มัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องของความรู้ อยู่ในระดับดี มัคคุเทศก์สามารถ
บรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ดี ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับด้านความสามารถอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ
ความสามารถในด้านการจัดการ ความเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนคุณสมบัติของ
มัคคุเทศก์น้อยในด้านหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ความอดทน และการตรงต่อเวลา ด้านบุคลิกภาพนั้นอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านกิริยามารยาท 
สุขภาพที่สมบูรณ์ การใช้วาจาสุภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ความมั่นใจ ส่วนด้านมนุษย
สัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการให้ความร่วมมือประสานงาน และการให้ความ
ช่วยเหลือ 

สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว กรณีศึกษาอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และบุคลากรของรัฐ ที่มีต่อบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของความเห็นของ
บุคลากรภาครัฐเห็นว่า ควรพัฒนาภาษาของมัคคุ เทศก์และบุคลากรในส่วนอื่นๆ ควรเพิ่ม
ประสบการณ์ทำงานให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเห็นแก่ตัว 
ทางด้านของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการพัฒนามัคคุเทศก์อยู่ในระดับควรพัฒนามาก 
โดยด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ ตามลำดับ 
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในระดับควรพัฒนามาก 
โดยควรพัฒนาในด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ และด้านความรู ้

โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยว
ต่างประเทศที่พึงประสงค์องนักท่องเที่ยวชาวไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะ
ของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 
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240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า         
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึง
ประสงค์ ด้านความรู้องมัคคุเทศก์ ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์ และด้านคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์ 
และด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ (ค่าเฉลี่ย = 4.44, 4.23 และ 4.11 ตามลำดับ) 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย จำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ 
ด้านคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ (จรรยาบรรณ/จริยธรรม) และคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ (มนุษยสัมพันธ์) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ0.01 ตามลำดับ 

ชวิศร์ อรรถสาสน์ , สิทธิโชค เลิศธีรดา และกรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร (2553) ได้
ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว 
และบุคลากรภาครัฐ ที่มีต่อบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงเที่ยว กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยเขียนสรุปในลักษณะ
บรรยายความ ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ และนำเสนอผลโดยใช้สถิติเชิง
บรรยาย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในระดับควร
พัฒนามาก โดยควรพัฒนาในด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย  = 4.16) รองลงมา คือ ด้าน
บุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.06) 
ตามลำดับ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการพัฒนามัคคุเทศก์อยู่ในระดับควรพัฒนา
มาก โดยด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.15) รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ (ค่าเฉลี่ย = 
4.32) ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.21) และด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย = 4.14) ตามลำดับ ส่วนบุคลากร
ภาครัฐมีความเห็นว่าควรพัฒนาภาษาของมัคคุเทศก์และบุคลากรในส่วนอื่นๆ ควรเพิ่มประสบการณ์
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ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนามัคคุเทศก์ควรเน้นนโยบาย “4 ด” ประกอบด้วย 1) ด้าน
ทักษะ ควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีโดยสามารถสื่อสารได้หลายภาษา สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ การ
ดูแลคณะทัวร์จะต้องให้ความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยไม่ให้แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศสามารถสร้างความสนุกสนานให้เกิดแก่หมู่คณะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
สามารถเข้าใจความแตกต่างของนักท่องเที่ยวแต่ละชนชาติ 2) ด้านความรู้มัคคุเทศก์ ควรเป็นผู้ที่จบ
สาขามัคคุเทศก์โดยตรง มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่สถานที่ มีความรู้รอบตัว และควรพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยจะต้อง
สามารถให้ข้อมูลที่ง่ายแก่การเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว และควรมีความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
กรณีฉุกเฉิน 3) ด้านทัศนคติ ควรมองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักงานบริการ หวงแหนสมบัติ
ของชาติ ภาคภูมิใจและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 4) ด้านบุคลิกภาพ จะต้องจริงใจต่อบริษัทธุรกิจนำเที่ยว
และนักท่องเที่ยว รักษาความสะอาด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆ คน มีความน่ารักแบบไทยๆ โดย
นอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ สุภาพ เรียบร้อย และแต่งกายอย่างสุภาพ 

นันทวัฒน์ พินิจพรม (2556) ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่
ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระยะที่ 1 ศึกษาระดับปัญหาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง มีทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ทั่วไปบัตรสีบรอนซ์เงิน จำนวน 14 คน มัคคุเทศก์
ทั่วไปบัตรสีบรอนซ์ทอง จำนวน 45 คน มัคคุเทศก์ (เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู จำนวน 81 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลกี่ศึกษาพบว่า ปัญหาศักยภาพของ
มัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาความสามารถด้าน
ความรู้ทางวิชาการ ปัญหาความสามารถด้านภาษาในการปฏิบัติงาน ปัญหาความสามารถในการนำ
เที่ยว ปัญหาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นระหว่างการนำทัวร์ 
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ระยะที่ 2 การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการจัดระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศก์ กลุ่มเป้าหมาย โดยการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว ด้านวิชาการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของมัคคุเทศก์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจ
นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ 1) แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพความรู้ด้านวิชาการสำหรับมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
คือโครงการอบรมวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านภาษาสำหรับมัคคุเทศก์ที่
ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโครงการเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนสำหรับมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ โดย
การนำแนวทางการพัฒนาจากระยะที่ 2 จำนวน 2 แนวทางการพัฒนา 4 แผนงาน โครงการการ
พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุมิ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางด้านการท่องเที่ยว ด้านวิชาการการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และ
มัคคุเทศก์ จำนวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
พบว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์มีค่าร้อยละของความเหมาะสมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนามัคคุเทศก์ไทยตาม
มาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์อาเซียน การศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับระดับความสำคัญ
และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์เกาะสมุยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้น
พื้นฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์อาเซียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของมัคคุเทศก์และตัวแทนสถา น
ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์เกาะสมุยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทย
กับมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์อาเซียน และเพื่อที่จะนำไปกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เกาะสมุยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
วิชาชีพมัคคุ เทศก์อาเซียน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) ได้จากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 400 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ได้จากการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) มัคคุเทศก์และตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวใน
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและการปฏิบัติงาน (Importance-
Performance Analysis) ส่วนข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยเขียนสรุปในลักษณะบรรยายความ ผลการศึกษาพบว่า ตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทย 
มัคคุเทศก์ควรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพด้วยความสัตย์สุจริตมีความประมาณตนและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ตาม
มาตรฐานมัคคุเทศก์อาเซียน มัคคุเทศก์ควรติดตามข่าวสารทันต่อความรู้ ด้านการท่องเที่ยวอยู่
สม่ำเสมอ 

อัจฉรา นิยม (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัด
เชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหา
และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมัคคุเทศก์ไทย
จํานวน 360 คน ที่ทํางานในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติ T-test และ  F-test  ผลการวิจัยพบว่า  
มัคคุเทศก์ให้ความสําคัญของศักยภาพด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด กล่าวคือ
การมีความตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์
ของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยว พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่วน
ด้านปัญหาและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานพบว่าอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับพาหนะใน 
การเดินทาง ปัญหานักท่องเที่ยวไม่พอใจการบริการและสถานที่พัก รวมถึงปัญหาไกด์เถื่อน และ
มัคคุเทศก์ให้ความสําคัญของศักยภาพด้านความรู้อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
มัคคุเทศก์ให้ความสําคัญของศักยภาพด้านทักษะอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ทักษะด้านการพูด และ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ ทักษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักท่องเที่ยว ทักษะที่
มีความสําคัญในระดับปานกลางได้แก่ ทักษะด้านภาษาในการเขียนสื่อสารเพราะเห็นว่าไม่มีความ
จําเป็นต้องเขียนเพ่ือการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากเท่ากับการพูด 

วันวิวาห์ แซ่ชั้น (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยว
ชาวจีน กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาว
จีน เพื่อศึกษาทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วน 
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บุคคลของทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมัคคุเทศก์ชาวไทยที่
ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 100 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คำนวณค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ผลการวิจัยสรุปทักษะ
ของมัคคุ เทศก์ชาวไทยที่ ดู แลนักท่ องเที่ ยวชาวจีน  กรณี ศึ กษาสถานที่ ท่ องเที่ ยวจั งหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.00 เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00   

 ทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.04, S.D. = 0.408) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.32, S.D. = 0.402) รองลงมา
ด้านความรู้วิชาชีพของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.21, S.D. = 
0.413) และด้านการติดต่อประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.51, S.D. 
= 1.021)  มัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลมีทักษะของมัคคุเทศก์
ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่แตกต่างกัน  

รุจิรา พลแพงขวา (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ดำเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โรงแรม/ 
อพาร์ตเม้นต์/รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ และผู้จัดการต้อนรับ ส่วนหน้ารวมทั้งสิ้น 46 คน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 
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way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference)  
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ บริการในจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจด้าน ลักษณะทางกายภาพมีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ควรเพิ่มรอยยิ้ม 
และการบริการที่ประทับใจ รองลงมาได้แก่ ควรมีความรู้หลากหลายด้านภาษาต่างประเทศ  
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ ย ว และบริการในจั งหวัดอุ ดรธานี  ได้ แก่  พัฒ นาศักยภาพด้ านจิตวิทยาบริการ 
ภาษาต่างประเทศ การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ และบุคลิกภาพและการแสดงออกที่
เหมาะสมควรปรับปรุงบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการตอบคำถาม และแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ  
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บทที่ 3  

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์             
1) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  2) เพื่อ
ประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ซึ่งใน
บทนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอตามลำดับต่อไปนี ้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล           



 55 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

          ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ระดับความสำคัญที่มีต่อ 
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 

• ด้านความรู ้
• ด้านทักษะ 
• ด้านทัศนคต ิ
• ด้านบุคลิกภาพ 
• ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์

แนวทางการพฒันาศักยภาพมัคคุเทศก์ 
จังหวัดสตลู 

ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีตอ่ 
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 

• ด้านความรู ้
• ด้านทักษะ 
• ด้านทัศนคต ิ
• ด้านบุคลิกภาพ 
• ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 
(Importance-Performance Analysis : IPA) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• รายได้ต่อเดือน 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
   1.1) เพศ 
   1.2) อายุ 
   1.3) ระดับการศึกษา 
   1.4) สถานภาพ 
   1.5) อาชีพ 
   1.6) รายได้ต่อเดือน 
    

3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

  1) ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
   1.1) ด้านความรู้ 
   1.2) ด้านทักษะ 
   1.3) ด้านทศันคติ 

1.4) ด้านบุคลกิภาพ 
   1.5) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์
  2) ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
   2.1) ด้านความรู้ 
   2.2) ด้านทักษะ 
   2.3) ด้านทศันคติ 

2.4) ด้านบุคลกิภาพ 
   2.5) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ประชากร คือ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จำนวน 1,065,187 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2561) 
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัด
สตูล โดยใช้บริการมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรการคำนวณของทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 1973) จากจำนวนประชากร 1,065,187 คน  

  สูตร  
21

N
n

Ne
=

+
 

    n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
    N คือ จำนวนประชากร 
    e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับร้อยละ 5 = 0.05 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยค่า N = 1,065,187 และค่า e = 0.05 

  เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

    = =
+ 2

1,065,187
400

1 (1,065,187)(0.05)
n  

 ดังนั้นจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล โดยใช้บริการมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสตูลเท่ากับ 400 คน  

 
3.3.3 การสุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยครั้งนี้ ได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ ใช้ความน่าจะเป็น  (Non-probability 

Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บนักท่องเที่ยวชาวไทย 200 
คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการใช้เป็นคำถามเพื่อคัดกรองสำหรับคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการวิจัยโดย
เริ่มต้นจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงคัดกรองตัวอย่างตามกระบวนการจากรายละเอียดคำถาม
ดังนี ้    1) เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

2) เป็นนักท่องเที่ยวทีซ่ื้อแพคเกจทัวร์และใช้บริการมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสตูล 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed form Question) แบบเลือกตอบ (Checklist) โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 7 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา 
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1) เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2) อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
3) ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
4) สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
5) อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
6) รายได้ต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
7) ภูมิลำเนา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการให้ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed form 
Question) แบบวัดเจตคติของ Likert ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งมี 5 
ระดับ โดยกำหนดการให้คะแนนดังน้ี  
  ระดับความสำคัญ 
  5 คะแนน หมายถึง  ความสำคัญมากที่สุด 

4 คะแนน หมายถึง  ความสำคัญมาก 
3 คะแนน หมายถึง  ความสำคัญปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  ความสำคัญน้อย 
1 คะแนน หมายถึง  ความสำคัญน้อยที่สุด 

   ระดับผลการปฏิบัติงาน 
  5 คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

4 คะแนน หมายถึง  ดี 
3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  น้อย 
1 คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 

การแปลผล (Interpretation) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแสดงระดับคะแนนเฉลี่ย (Mean) พิจารณา
จากคะแนนของคำตอบแล้วนำมาแบ่งชั้นอันตรภาคชั้นของคะแนน กำหนดเป็น 5 อันตรภาคชั้น ใช้
เกณฑ์การคำนวณดังนี้ ((กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548) 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
ข้อมูลที่มคี่าสูงสุด−ข้อมูลที่มคี่าต่ำสุด

จำนวนชั้น
  

    = 
5

15−
 

    =  0.8 

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยประเภทอันตรภาคชั้น 
คะแนนเฉลี่ย ระดับความสำคัญ ระดับผลการปฏิบัติงาน 

4.21 – 5.00 ระดับความสำคัญมากที่สุด ระดับผลการปฏิบัติงานดีมาก 
3.41 – 4.20 ระดับความสำคัญมาก ระดับผลการปฏิบัติงานด ี
2.61 – 3.40 ระดับความสำคัญปานกลาง ระดับผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับความสำคัญน้อย ระดับผลการปฏิบัติงานน้อย 
1.00 – 1.80 ระดับความสำคัญน้อยที่สุด ระดับผลการปฏิบัติงานควรปรบัปรุง 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.5 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการทดสอบหาความตรง (Validity) และความความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามลําดับ ดังนี ้ 
  1) ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของมัคคุเทศก์ เพื่อให้ได้
ตัวแปรที่จะศึกษา และนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม  
  2) นําแบบสอบถามฉบับร่างมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทําการตรวจสอบหาความตรง 
(Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องในประเด็น วัตถุประสงค์การ
วิจัย ความชัดเจน ความซํ้าซ้อนของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยผ่านการหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1 ทั้งนี้
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่เหมาะสมควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป (กาญจนา วัฒายุ, 2544) เพื่อ
นําไปสู่ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนําและนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
อีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์ก่อนการนําไปทดสอบความเช่ือมั่น    
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   สูตร   R
IOC

N


=  

 เมื่อ  IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์   
  N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทุกคน 
 กําหนดเกณฑ์พิจารณารายการประเมิน จากเกณฑ์การพิจารณา  
 +1 หมายถึง ข้อคําถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรงตาม เนื้อหา  
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือตรงตามเนื้อหาหรือไม่  
 -1 หมายถึง ข้อคําถามหรือข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
  3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (สุวิมล ติรกานนท์, 2550) 
โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับร่าง ไปทําการทดสอบกับกลุ่มทดลอง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําข้อมูล
ที่ได้มาคํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยค่าแอลฟ่าที ่ได้เป็นการแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าแสดงเป็นตัวเลขไม่เกิน  1.00 หรือ 100% ซึ่งเรียกว่า สัมประสิทธิ์  
(Coefficient) ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคจากการคํานวณต้องมีค่าไม่น้อยกว่า  0.8  
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) (พิมพ์ทอง สังสุทธิกุล และวรวัติ กิติวงศ์, 2552) ผลการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.957 (ภาคผนวก ง) 
 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
แบบสอบถาม  
 3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษาให้มีความสมบูรณ์โดยเป็นข้อมูลที่ 
ได้จากการค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย รวมทั้งรายงานการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องที่
ได้จากฐานข้อมูลต่างๆ  
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 

 3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล แสดงผลเป็น
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
  1) สถิติทดสอบ Independent Sample (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์    
(2 กลุ่ม) 
  2) สถิติทดสอบ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ (3 กลุ่มขึ้นไป) ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 
 

3.7.3 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค IPA (Importance Performance Analysis) 
การประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยใช้เทคนิค IPA (Importance-Performance 

Analysis) คือการนำระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน มาสร้างเป็นแผนภาพและนำผลการ
ตีความมาวิเคราะห์ และอธิบายผลในบทที่ 4 และ 5 ต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 2) เพื่อประเมิน
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล โดยการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ตามลำดับต่อไปนี ้
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Mean of Squares) 
df แทน ระดับชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ t-distribution 
F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution 
Sig. แทน ระดับนัยสำคัญ (Significance) 
H0 แทน สมมุติฐานหลัก 
H1 แทน สมมุติฐานรอง 
* แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2 ลำดับขัน้ตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้นำเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ
นำเสนอออกเป็นส่วนๆ ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหร์ะดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะหร์ะดับผลการปฏิบัติงานทีม่ีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

 ส่วนที่  5 การทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดั บ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 ส่วนที่ 6 ผลการประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ส่วนที ่7 ผลการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

189 
211 

47.2 
52.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.8 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป (Generation Z)  
เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y)    
เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X)    
เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507 (Baby boomer)    

69 
198 
95 
38 

17.2 
49.5 
23.8 
9.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) 
จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) 
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ถัดมาคือ เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป (Generation Z) 
จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และเกิดในปี พ.ศ. 2489-2507 (Baby boomer) จำนวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

85 
260 
55 

21.2 
65.0 
13.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 260 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย 

202 
174 
24 

50.5 
43.5 
6.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 202 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และหย่าร้าง/หม้าย จำนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
พนักงานของรัฐ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน/นักศึกษา 
เกษียณอาย ุ
ว่างงาน 
อื่นๆ 

80 
142 
63 
60 
34 
14 
7 

20.0 
35.5 
15.8 
15.0 
8.5 
3.5 
1.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 
142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ พนักงานของรัฐ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ถัด
มาคือ ทำธุรกิจส่วนตัว จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ต่ำกว่า 15,000 บาท 
15,000-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท 
35,001-45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
ต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ 
500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
1,501-2,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
2,501-3,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
มากกว่า 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ 

 
58 
81 
42 
11 
8 
 

52 
79 
32 
15 
22 

 
29.0 
40.5 
21.0 
5.5 
4.0 

 
26.0 
39.5 
16.0 
7.5 
11.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 
บาท จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.0 และ 25,001-35,000 บาท จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลำดับ ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายได้ 500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.5 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 1,501-
2,500 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามภูมิลำเนา 

ภูมิลำเนา จำนวน ร้อยละ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

อยุธยา 
กรุงเทพมหานคร 
บุรีรัมย ์
ชัยนาท 
ชัยภูมิ 
จันทบุร ี
เชียงใหม่ 
เชียงราย 
ชุมพร 
ชลบุร ี
กาญจนบุร ี
ขอนแก่น 
กระบี ่
ลำปาง 
เลย 
นครพนม 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค ์
น่าน 
นราธิวาส 
หนองบัวลำภ ู
หนองคาย 
นนทบุร ี
ปทุมธานี 
ปัตตาน ี
พังงา 
พัทลุง 
พะเยา 
ภูเก็ต 
พิจิตร 

 
2 
21 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
5 
4 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
8 
11 
1 
30 
2 

 
1.0 
10.5 
1.0 
0.5 
1.5 
1.0 
2.0 
1.5 
2.5 
2.0 
0.5 
3.0 
2.5 
1.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
0.5 
0.5 
1.5 
1.0 
0.5 
0.5 
1.0 
2.5 
4.0 
5.5 
0.5 
15.0 
1.0 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)  

ภูมิลำเนา จำนวน ร้อยละ 
ประจวบคีรีขันธ ์
ราชบุร ี
ระนอง 
ระยอง 
สงขลา 
สระแก้ว 
สุโขทัย 
สุพรรณบุร ี
สุราษฎร์ธาน ี
สุรินทร์ 
ตรัง 
อุตรดิตถ ์
ยะลา 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
ออสเตรเลีย 
จีน 
ฝรั่งเศษ 
เยอรมน ี
อินเดีย 
อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น 
ลาว 
มาเลเซีย 
กาตาร ์
อเมริกาใต ้
สวิสเซอร์แลนด์ 
ตุรก ี
อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา 

4 
1 
2 
5 
22 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
2 
10 
 
2 
12 
11 
6 
1 
7 
2 
1 

104 
2 
4 
10 
2 
15 
21 

2.0 
0.5 
1.0 
2.5 
11.0 
0.5 
0.5 
0.5 
1.5 
0.5 
6.0 
1.0 
5.0 

 
1.0 
6.0 
5.5 
3.0 
0.5 
3.5 
1.0 
0.5 
52.0 
1.0 
2.0 
5.0 
1.0 
7.5 
10.5 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 
คน คิด เป็นร้อยละ 15.0 รองลงมาคือ สงขลา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า มี
ภูมิลำเนาประเทศมาเลเซีย 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ อังกฤษ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.8 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามช่องทางการจอง 

รายการนำเที่ยว 

ช่องทางการจองรายการนำเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
บริษัทนำเที่ยว 
ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว 
Walk-in  
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
อื่นๆ 
ไม่ระบ ุ

129  
102 
109 
57 
2 
1 

32.2 
25.5 
27.2 
14.2 
0.5 
0.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองรายการนำเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว 
จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ Walk-in จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 
ถัดมาคือ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้บริการมัคคุเทศก์  

วัตถุประสงค์ของการใช้บริการมัคคุเทศก ์ จำนวน ร้อยละ 
ความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ต้องการผู้แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยว 
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

163 
151 
24 
140 

34.1 
31.6 
5.0 
29.3 

รวม 478 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการมัคคุเทศก์เพื่อ
ความสะดวกในการท่องเที่ยว จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ต้องการผู้แนะนำ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และเพื่อความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.10 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามประเภทแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ต้องการให้มัคคุเทศก์นำเที่ยว  

ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการให้มัคคเุทศก์นำเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
ทะเล 
น้ำตก 
ถ้ำ 
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ห้างสรรพสินค้า 
อื่นๆ 

269 
83 
74 
36 
26 
27 
2 

52.0 
16.1 
14.3 
7.0 
5.0 
5.2 
0.4 

รวม 517 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้มัคคุเทศก์นำเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภททะเล จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ น้ำตก จำนวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.1 ถัดมาคือ ถ้ำ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามความถี่ในการใช้
บริการมัคคเุทศก ์ 

ความถี่ในการใช้บริการมัคคุเทศก ์ จำนวน ร้อยละ 
ครั้งแรก 
เคย 2 ครั้ง 
เคย 3 ครั้ง 
มากกว่า 3 ครั้ง 
ไม่ระบ ุ

183 
156 
35 
25 
1 

45.8 
39.0 
8.8 
6.2 
0.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการมัคคุเทศก์ครั้งแรก จำนวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ เคยใช้บริการ 2 ครั้ง จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.12 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามเพศของ
มัคคุเทศก์ที่ต้องการใช้บริการ  

เพศของมัคคุเทศก์ที่ต้องการใช้บริการ จำนวน ร้อยละ 
มัคคุเทศก์ชาย 
มัคคุเทศก์หญิง 
ไม่ระบ ุ

216 
183 
1 

54.0 
45.8 
0.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้มัคคุเทศก์ชายนำเที่ยวมากที่สุด 
จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  
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ตารางที่ 4.13 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่สนใจ  

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวทีส่นใจ จำนวน ร้อยละ 
ดำน้ำ 
พายคายัค 
ทำผ้าบาติก 
ฝึกทำอาหาร-ขนมพื้นเมือง 
ล่องแก่ง 
ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ 
ชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง 

249 
117 
51 
14 
83 
79 
26 

48.2 
22.6 
9.9 
2.7 
16.1 
15.3 
5.0 

รวม 619 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมดำน้ำ จำนวน 249 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ พายคายัค จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ถัดมาคือ ล่องแก่ง 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 
 
ตารางที่ 4.14 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์จำแนกตามบริการที่ต้องการ

บริการจากมัคคุเทศก์  

บริการที่ต้องการบริการจากมัคคุเทศก ์ จำนวน ร้อยละ 
การดูแลต้อนรับ 
การรับเข้า-ส่งออก 
การให้คำแนะนำ 
ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ ที่พัก 
ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ เคาน์เตอร์สายการบิน 
บริการนำเที่ยว 
อื่นๆ 

166 
93 
118 
48 
18 
164 
3 

32.1 
18.0 
22.8 
9.3 
3.5 
31.7 
0.6 

รวม 610 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการการดูแลต้อนรับจากมัคคุเทศก์ 
จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ บริการนำเที่ยว จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.7 ถัดมาคือ การให้คำแนะนำ จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และการรับเข้า-ส่งออก 
จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ

มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. ด้านความรู ้ 3.59 0.91 มาก 5 
2. ด้านทักษะ 3.88 0.74 มาก 3 
3. ด้านทัศนคต ิ 3.91 0.80 มาก 2 
4. ด้านบุคลิกภาพ 3.81 0.88 มาก 4 
5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์ 3.96 0.85 มาก 1 

โดยรวม 3.83 0.68 มาก  
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.96) 
ด้านทัศนคติ ( x =3.91) ด้านทักษะ ( x =3.88) ด้านบุคลิกภาพ ( x =3.81) และด้านความรู้ ( x
=3.59) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ 

ด้านความรู ้ x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 3.50 1.08 มาก 4 
2. มีความรู้เกีย่วกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

3.53 1.03 มาก 3 

3. มีความรูเ้กี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3.47 1.04 มาก 5 
4. มีความรู้เกีย่วกับแหล่งท่องเที่ยว 3.77 1.05 มาก 1 
5. มีความรูเ้กี่ยวกับการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยนื 3.70 0.99 มาก 2 

โดยรวม 3.59 0.91 มาก  
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว        
( x =3.77) มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน  ( x =3.70) มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( x =3.53) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ   
( x =3.50) และมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ( x =3.47) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) 

ด้านทักษะ x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการ
รับและส่งนักทอ่งเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้
ในการเดินทาง การเตรียมป้ายช่ือ อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เปน็ต้น 

3.95 0.95 มาก 4 

2. การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจร
ในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าว
ต้อนรับ การแจง้รายละเอียดการเดินทาง การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศ
ในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจง้แหล่ง  
ที่พัก เป็นต้น 

3.98 0.96 มาก 3 

3. เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคเุทศก์
มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยใน
ยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บน
ยานพาหนะ 

3.94 1.03 มาก 5 

4. มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  3.99 1.00 มาก 2 
5. มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง 

4.00 0.99 มาก 1 

6. มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม 3.85 0.97 มาก 7 
7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.91 0.94 มาก 6 
8. มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อ
ความหมาย 

3.64 0.92 มาก 9 

9. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

3.65 0.91 มาก 8 

โดยรวม 3.88 0.74 มาก  
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทักษะ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ดังนี้ มีการดูแลสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง ( x =4.00) มีการอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว ( x =3.99) การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การ
เตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม 
การสร้างบรรยากาศในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น ( x =3.98) การ
เตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ
เดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น ( x =3.95) 
และเมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยใน
ยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ ( x =3.94) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ 

ด้านทัศนคต ิ x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ด ี 3.92 0.86 มาก 3 
2. มีจิตใจรักในงานบริการ 3.97 0.91 มาก 2 
3. อารมณ์ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส 4.04 0.90 มาก 1 
4. อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที ่ 3.97 0.94 มาก 2 
5. เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท 3.78 0.95 มาก 5 
6. ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น 3.80 0.96 มาก 4 

โดยรวม 3.91 0.80 มาก  
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =4.04)   
มีจิตใจรักในงานบริการ อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ ( x =3.97) มีทัศนคติเชิงบวกและ
มองโลกในแง่ดี ( x =3.92) ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น ( x =3.80) และเห็นคุณค่าของงานทุก
ประเภท ( x =3.78) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) 

ด้านบุคลิกภาพ x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. มีกิริยามารยาทที่ด ีเช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ    
อ่อนน้อม ถ่อมตน  

3.93 0.94 มาก 1 

2. มีการยอมรบัความคิดเห็นของผู้อื่น 3.83 0.94 มาก 3 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 3.88 0.99 มาก 2 
4. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 3.75 0.99 มาก 4 
5. มีความเช่ือมั่นใจตนเอง 3.75 1.01 มาก 4 
6. มีความเฉลียวฉลาด 3.70 1.01 มาก 5 

โดยรวม 3.81 0.88 มาก  
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  ด้าน
บุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีกิริยามารยาทที่ดี 
เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ( x =3.93) มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี ( x
=3.88) มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ( x =3.83) มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย         
มีความเช่ือมั่นใจตนเอง ( x =3.75) และมีความเฉลียวฉลาด ( x =3.70) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 

ด้านจรรยาบรรณในวชิาชีพมัคคุเทศก ์ x  S.D. 
ระดับ

ความสำคญั 
อันดับ 

1. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 3.97 0.98 มาก 3 
2. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  4.00 0.96 มาก 1 
3. มีความเสมอภาค ให้การบรกิารทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 

3.91 0.94 มาก 5 

4. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก ์ 3.92 0.93 มาก 4 
5. มีความตรงต่อเวลา 3.98 0.97 มาก 2 

โดยรวม 3.96 0.85 มาก  
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  ด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( x =4.00) มีความตรงต่อเวลา ( x =3.98) มีความตระหนัก
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( x =3.97) รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์  ( x =3.92) และมีความ
เสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ( x =3.91) ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน  

อันดับ 

1. ด้านความรู ้ 3.31 0.91 ปานกลาง 5 
2. ด้านทักษะ 3.44 0.88 ดี 4 
3. ด้านทัศนคต ิ 3.66 0.96 ดี 1 
4. ด้านบุคลิกภาพ 3.65 0.85 ดี 2 
5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์ 3.60 0.98 ดี 3 

โดยรวม 3.53 0.76 ดี  
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดย
รวมอยู่ในระดับดี ( x =3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 4 ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านทัศนคติ ( x =3.66) ด้านบุคลิกภาพ ( x =3.65) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.60) 
ด้านทักษะ ( x =3.44) และด้านความรู ้( x =3.31) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ 

ด้านความรู ้ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

อันดับ 

1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 3.05 1.05 ปานกลาง 5 
2. มีความรู้เกีย่วกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

3.19 1.04 ปานกลาง 4 

3. มีความรูเ้กี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3.21 1.02 ปานกลาง 3 
4. มีความรู้เกีย่วกับแหล่งท่องเที่ยว 3.63 1.07 ดี 1 
5. มีความรูเ้กี่ยวกับการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยนื 3.47 1.00 ดี 2 

โดยรวม 3.31 0.91 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล     
ด้านความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 2 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.63) มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ( x =3.47) มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ( x =3.21) มี
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( x =3.19) และมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ( x =3.05) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) 

ด้านทักษะ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

อันดับ 

1. การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับ
และส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ใน
การเดินทาง การเตรียมป้ายช่ือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
การติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

3.20 1.18 ปานกลาง 8 

2. การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรใน
เรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ 
การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้
สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พกั เป็นต้น 

3.43 1.10 ดี 6 

3. เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคเุทศก์มี
การกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยใน
ยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บน
ยานพาหนะ 

3.48 1.10 ดี 4 

4. มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  3.57 1.13 ดี 2 
5. มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง 

3.64 1.14 ดี 1 

6. มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม 3.47 1.06 ดี 5 
7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.50 1.04 ดี 3 
8. มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อ
ความหมาย 

3.43 1.02 ดี 6 

9. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

3.28 1.05 ปานกลาง 7 

โดยรวม 3.44 0.88 ดี  
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้าน
ทักษะโดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 7 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 
ลำดับแรก ดังนี้ มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง          
( x =3.64) มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ( x =3.57) มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ( x =3.50) เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ  ( x =3.48)         
มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม ( x =3.47) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ 
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ 

ด้านทัศนคต ิ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

อันดับ 

1. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ด ี 3.68 1.06 ดี 3 
2. มีจิตใจรักในงานบริการ 3.70 1.09 ดี 2 
3. อารมณ์ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส 3.86 1.12 ดี 1 
4. อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที ่ 3.59 1.07 ดี 4 
5. เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท 3.53 1.08 ดี 5 
6. ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น 3.59 1.04 ดี 4 

โดยรวม 3.66 0.96 ดี  
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
ด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =3.86) มีจิตใจรักในงานบริการ ( x =3.70) มีทัศนคติเชิงบวกและมอง
โลกในแง่ดี ( x =3.68) อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น     
( x =3.59) และเห็นคุณค่าของงานทุกประเภท ( x =3.53) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.25  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) 

ด้านบุคลิกภาพ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

อันดับ 

1. มีกิริยามารยาทที่ด ีเช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ    
อ่อนน้อม ถ่อมตน  

3.87 1.02 ดี 2 

2. มีการยอมรบัความคิดเห็นของผู้อื่น 3.72 0.97 ดี 3 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 3.88 0.99 ดี 1 
4. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 3.35 1.08 ปานกลาง 6 
5. มีความเช่ือมั่นใจตนเอง 3.57 1.02 ดี 4 
6. มีความเฉลียวฉลาด 3.52 0.99 ดี 5 

โดยรวม 3.65 0.85 ดี  
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 5 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี  ( x =3.88) มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ 
สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ( x =3.87) มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ( x =3.72) มีความเชื่อมั่น
ใจตนเอง ( x =3.57) มีความเฉลียวฉลาด ( x =3.52) และมีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย     
( x =3.35) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 

ด้านจรรยาบรรณในวชิาชีพมัคคุเทศก ์ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

อันดับ 

1. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 3.57 1.07 ดี 3 
2. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  3.81 1.10 ดี 1 
3. มีความเสมอภาค ให้การบรกิารทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 

3.57 1.03 ดี 3 

4. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก ์ 3.64 1.10 ดี 2 
5. มีความตรงต่อเวลา 3.43 1.16 ดี 4 

โดยรวม 3.60 0.98 ดี  
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ( x =3.81) รักและศรัทธาในอาชีพ
มัคคุเทศก์ ( x =3.64) มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความตระหนักใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ( x =3.57) มีความตรงต่อเวลา ( x =3.43) ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสำคัญ
และผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
  
 สมมุติฐานที่ 1.1 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์

จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
ชาย หญิง 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรู ้ 3.60 0.89 3.59 0.93 0.112 0.911 

2. ด้านทักษะ 3.81 0.73 3.94 0.74 -1.668 0.096 

3. ด้านทัศนคต ิ 3.80 0.87 4.01 0.73 -2.649 0.008* 

4. ด้านบุคลิกภาพ 3.80 0.87 3.81 0.89 -0.118 0.906 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 3.85 0.82 4.05 0.87 -2.309 0.021* 
โดยรวม 3.77 0.68 3.88 0.68 -1.555 0.121 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.121 ซึ่งมากกว่า 0.05 ที่มี
นัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
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 สมมุติฐานที่ 1.2 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.28  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  

จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 8.616 3 2.872 6.387 0.000* 

ภายในกลุ่ม 178.057 396 0.450   

รวม 186.673 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 7.994 3 2.665 3.271 0.021* 

ภายในกลุ่ม 322.583 396 0.815   

รวม 330.578 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 10.230 3 3.410 6.493 0.000* 

ภายในกลุ่ม 207.977 396 0.525   

รวม 218.207 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 10.974 3 3.658 5.858 0.001* 

ภายในกลุ่ม 247.299 396 0.624   

รวม 258.273 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 11.380 3 3.793 5.070 0.002* 

ภายในกลุ่ม 296.261 396 0.748   

รวม 307.641 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 5.804 3 1.935 2.684 0.046* 

ภายในกลุ่ม 285.444 396 0.721   

รวม 291.248 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.021, 0.000, 0.001, 0.002 และ 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ
และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่4.30-4.34  
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ตารางที่ 4.30  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ จำแนกตามอาย ุ

อายุ 

 

เก
ิดใ

นป
ี พ

.ศ
. 2

54
1 

เป
็น

ต้น
ไป

 (G
en

er
at

io
n 

Z)
 

 
เก

ิดใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
52

3-
25

40
 (G

en
er

at
ion

 Y
)  

   
 

 
 

เก
ิดใ

นป
ี พ

.ศ
. 2

50
8-

25
22

 (G
en

er
at

ion
 X

)  
 

 
 

เก
ิดใ

นป
ี พ

.ศ
. 2

48
9-

25
07

 (B
ab

y 
bo

om
er

)  
  

x  3.34 3.64 3.56 3.87 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.34 - 0.30* 0.22 3.57* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.64  - 0.08 0.23 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.56   - 0.31 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.87       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านความรู้ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
ความรู้มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ด้านความรูม้ากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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ตารางที่ 4.31  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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x  3.55 3.89 4.04 4.00 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.55 - 0.34* 0.49* 0.45* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.89  - 0.15 0.11 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

4.04   - 0.04 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

4.00       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 
0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะ
มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

ตารางที่ 4.32  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.57 - 0.38* 0.43* 0.54* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.95  - 0.05 0.16 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

4.00   - 0.11 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

4.11       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์    
ด้านทัศนคติมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคตมิากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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ตารางที่ 4.33  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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x  3.44 3.86 3.90 3.96 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.44 - 0.42* 0.46* 0.52* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.86  - 0.04 0.10 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.90   - 0.06 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.96       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์    
ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

ตารางที่ 4.34  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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x  3.71 3.98 4.02 4.13 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.71 - 0.27* 0.31* 0.42* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.98  - 0.04 0.15 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

4.02   - 0.11 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

4.13       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่ม
อายุ Generation X  ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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 สมมุติฐานที่ 1.3 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.35  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  

จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.344 2 2.672 5.850 0.003* 

ภายในกลุ่ม 181.329 397 0.457   

รวม 186.673 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.36  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 2.737 2 1.368 1.657 0.192 

ภายในกลุ่ม 327.841 397 0.826   

รวม 330.577 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 8.733 2 4.367 8.276 0.000* 

ภายในกลุ่ม 209.474 397 0.528   

รวม 218.207 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 3.640 2 1.820 2.838 0.060 

ภายในกลุ่ม 254.633 397 0.641   

รวม 258.273 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 9.438 2 4.719 6.283 0.002* 

ภายในกลุ่ม 298.203 397 0.751   

รวม 307.641 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 6.219 2 3.109 4.331 0.014* 

ภายในกลุ่ม 285.029 397 0.718   

รวม 291.248 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000, 0.002 และ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธี LSD ดังตารางที ่4.37-4.39  
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ตารางที่ 4.37  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.60 3.97 3.86 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.60 - 0.37* 0.26* 

ปริญญาตร ี 3.97  - 0.11 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.86     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 
0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
ทักษะมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี
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ตารางที่ 4.38  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.51 3.88 3.91 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.51 - 0.37* 0.40* 

ปริญญาตร ี 3.88  - 0.03 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.91     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตร ีให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี
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ตารางที่ 4.39  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) จำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.72 4.03 3.96 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.72 - 0.31* 0.24 

ปริญญาตร ี 4.03  - 0.07 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.96     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์  พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่  คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี  ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี  
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 สมมุติฐานที่ 1.4 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล             
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล                
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.40  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  

จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 4.359 2 2.179 4.746 0.009* 

ภายในกลุ่ม 182.314 397 0.459   

รวม 186.673 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.41  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 4.932 2 2.466 3.006 0.051 

ภายในกลุ่ม 325.646 397 0.820   

รวม 330.578 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 7.135 2 3.568 6.710 0.001* 

ภายในกลุ่ม 211.072 397 0.532   

รวม 218.207 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 4.549 2 2.274 3.559 0.029* 

ภายในกลุ่ม 253.725 397 0.639   

รวม 258.273 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.943 2 3.472 4.584 0.011* 

ภายในกลุ่ม 300.698 397 0.757   

รวม 307.641 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 4.826 2 2.413 3.345 0.036* 

ภายในกลุ่ม 286.422 397 0.721   

รวม 291.248 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.001, 0.029, 0.011 และ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่4.42-4.45 
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ตารางที่ 4.42  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.75 4.02 3.96 

โสด 3.75 - 0.27* 0.21 

สมรส 4.02  - 0.06 

หย่าร้าง/หม้าย 3.96     - 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 
0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มโสด  

 

ตารางที่ 4.43  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.81 4.02 4.02 

โสด 3.81 - 0.21* 0.21 

สมรส 4.02  - 0.00 

หย่าร้าง/หม้าย 4.02     - 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.43 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติมากกว่า
กลุ่มโสด  
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ตารางที่ 4.44  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.68 3.95 3.80 

โสด 3.68 - 0.27* 0.12 

สมรส 3.95  - 0.15 

หย่าร้าง/หม้าย 3.80     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพ
มากกว่ากลุ่มโสด  
 
ตารางที่ 4.45  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพ

มัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.89 4.07 3.68 

โสด 3.89 - 0.18* 0.21 

สมรส 4.07  - 0.39* 

หย่าร้าง/หม้าย 3.68     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.45 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์  พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 
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 สมมุติฐานที่ 1.5 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.46  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  

จังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.328 6 0.555 1.189 0.311 

ภายในกลุ่ม 183.345 393 0.467   

รวม 186.673 399    
 
 จากตาราง 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.311 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่
แตกต่างกัน 
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 สมมุติฐานที่ 1.6 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.47  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  

จังหวัดสตูล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.808 4 0.952 2.056 0.086 

ภายในกลุ่ม 182.865 395 0.463   

รวม 186.673 399    
 
 จากตาราง 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับความสำคัญที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.086 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูลไม่แตกต่างกัน 
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สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
  
 สมมุติฐานที่ 2.1 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่
แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.48  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพ

มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
ชาย หญิง 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรู ้ 3.20 0.90 3.41 0.91 -2.311 0.021* 

2. ด้านทักษะ 3.36 0.91 3.52 0.89 -1.780 0.076 

3. ด้านทัศนคต ิ 3.56 0.98 3.75 0.93 -1.952 0.052 

4. ด้านบุคลิกภาพ 3.54 0.84 3.75 0.84 -2.531 0.012* 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์ 3.44 1.03 3.75 0.90 -3.196 0.002* 
โดยรวม 3.42 0.76 3.63 0.74 -2.862 0.004* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่
มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน    
มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมุติฐานที่ 2.2 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล   
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.49   การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ 

จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 17.291 3 5.764 10.806 0.000* 

ภายในกลุ่ม 211.214 396 0.533   

รวม 228.505 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.50  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 15.286 3 5.095 6.398 0.000* 

ภายในกลุ่ม 315.398 396 0.796   

รวม 330.684 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 14.998 3 4.999 6.771 0.000* 

ภายในกลุ่ม 292.384 396 0.738   

รวม 307.383 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 13.580 3 4.527 5.087 0.002* 

ภายในกลุ่ม 352.387 396 0.890   

รวม 365.966 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 12.853 3 4.284 6.203 0.000* 

ภายในกลุ่ม 273.513 396 0.691   

รวม 286.367 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 39.039 3 13.013 15.045 0.000* 

ภายในกลุ่ม 342.513 396 0.865   

รวม 381.552 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000, 0.000, 0.002, 0.000 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพและ
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่4.51-4.55 
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ตารางที่ 4.51  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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x  2.90 3.43 3.31 3.45 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

2.90 - 0.53* 0.41* 0.55* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.43  - 0.12 0.02 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.31   - 0.14 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.45       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.51 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านความรู้ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรูข้องมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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ตารางที่ 4.52  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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x  3.02 3.51 3.57 3.55 

เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.02 - 0.49* 0.55* 0.53* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.51  - 0.06 0.04 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.57   - 0.02 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.55       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
ทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer     
ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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ตารางที่ 4.53  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.27 - 0.48* 0.51* 0.30 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.75  - 0.03 0.18 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.78   - 0.21 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.57       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.53 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
ทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้คะแนนผล
การปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z  
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ตารางที่ 4.54  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

3.28 - 0.45* 0.38* 0.60* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.73  - 0.07 0.15 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.66   - 0.22 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.88       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.54 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ  พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่  คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z Generation Z 2) กลุ่มอายุ 
Generation X  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุ เทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ 
Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอาย ุGeneration Z 
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ตารางที่ 4.55  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก)์ จำแนกตามอาย ุ

อายุ 
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เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
(Generation Z)  

2.92 - 0.83* 0.84* 0.76* 

เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 
(Generation Y)       

3.75  - 0.01 0.07 

เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 
(Generation X)     

3.76   - 0.08 

เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507             
(Baby boomer)    

3.68       - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มอายุ Generation Y  ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z         
2) กลุ่มอายุ Generation X  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูง
กว่ากลุ่มอายุ  Generation Z 3) กลุ่มอายุ  Baby boomer ให้คะแนนผลการปฏิบัติ งานด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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 สมมุติฐานที่ 2.3 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.56   การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ 

จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 12.123 2 6.062 11.122 0.000* 

ภายในกลุ่ม 216.381 397 0.545   

รวม 228.505 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.57  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 9.404 2 4.702 5.810 0.003* 

ภายในกลุ่ม 321.280 397 0.809   

รวม 330.684 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 11.515 2 5.757 7.725 0.001* 

ภายในกลุ่ม 295.868 397 0.745   

รวม 307.383 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 17.350 2 8.675 9.879 0.000* 

ภายในกลุ่ม 348.616 397 0.878   

รวม 365.966 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 11.624 2 5.812 8.398 0.000* 

ภายในกลุ่ม 274.742 397 0.692   

รวม 286.367 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 13.662 2 6.831 7.371 0.001* 

ภายในกลุ่ม 367.890 397 0.927   

รวม 381.552 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า 
Sig. เท่ากับ 0.003, 0.001, 0.000, 0.000 และ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์  ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่4.58-4.62 
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ตารางที่ 4.58  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.08 3.42 3.13 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.08 - 0.34* 0.05 

ปริญญาตร ี 3.42  - 0.29* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.13     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.58 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านความรู้ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญา
ตร ีให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของมัคคุเทศกส์ูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
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ตารางที่ 4.59  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.21 3.57 3.22 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.21 - 0.36* 0.01 

ปริญญาตร ี 3.57  - 0.35* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.22     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญา
ตร ีให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
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ตารางที่ 4.60  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.38 3.81 3.36 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.38 - 0.43* 0.02 

ปริญญาตร ี 3.81  - 0.45* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.36     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.60 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษา
ปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.61  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.38 3.77 3.48 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.38 - 0.39* 0.10 

ปริญญาตร ี 3.77  - 0.29* 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.48     - 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.61 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ  พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบ
การศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.62  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) จำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

x  3.26 3.72 3.57 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.26 - 0.46* 0.31 

ปริญญาตร ี 3.72  - 0.15 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.57     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.62 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี 
ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี  
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 สมมุติฐานที่ 2.4 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.63  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ 

จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 10.494 2 5.247 9.555 0.000* 

ภายในกลุ่ม 218.011 397 0.549   

รวม 228.505 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.64  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์  
จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ (รายด้าน) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้ ระหว่างกลุ่ม 15.613 2 7.807 9.837 0.000* 

ภายในกลุ่ม 315.071 397 0.794   

รวม 330.684 399    
ด้านทักษะ ระหว่างกลุ่ม 11.684 2 5.842 7.843 0.000* 

ภายในกลุ่ม 295.699 397 0.745   

รวม 307.383 399    
ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 21.372 2 10.686 12.311 0.000* 

ภายในกลุ่ม 344.594 397 0.868   

รวม 365.966 399    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 4.592 2 2.296 3.235 0.040* 

ภายในกลุ่ม 281.774 397 0.710   

รวม 286.367 399    
ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก ์

ระหว่างกลุ่ม 10.970 2 5.485 5.876 0.003* 

ภายในกลุ่ม 370.582 397 0.933   

รวม 381.552 399    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.040 และ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่4.65-4.69 
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ตารางที่ 4.65  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.13 3.53 3.17 

โสด 3.13 - 0.40* 0.04 

สมรส 3.53  - 0.36 

หย่าร้าง/หม้าย 3.17     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.65 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านความรู้ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด  

 

ตารางที่ 4.66  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.33 3.63 3.08 

โสด 3.33 - 0.30* 0.25 

สมรส 3.63  - 0.55* 

หย่าร้าง/หม้าย 3.08     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทักษะ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่า
กลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 
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ตารางที่ 4.67  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคต)ิ จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.56 3.87 2.96 

โสด 3.56 - 0.31* 0.60* 

สมรส 3.87  - 0.91* 

หย่าร้าง/หม้าย 2.96     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.67 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูง
กว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 3) กลุ่มโสด ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่า
กลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 

 

ตารางที่ 4.68  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.54 3.75 3.78 

โสด 3.54 - 0.21* 0.24 

สมรส 3.75  - 0.03 

หย่าร้าง/หม้าย 3.78     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ  พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด  
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ตารางที่ 4.69  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) จำแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

x  3.46 3.79 3.48 

โสด 3.46 - 0.33* 0.02 

สมรส 3.79  - 0.31 

หย่าร้าง/หม้าย 3.48     - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.69 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์  พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ 1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด  
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 สมมุติฐานที่ 2.5 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล    
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.70  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ 

จังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.831 6 0.972 1.715 0.116 

ภายในกลุ่ม 222.674 393 0.567   

รวม 228.505 399    

 
 จากตาราง 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.116 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์        
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
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 สมมุติฐานที่ 2.6 
 H0 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.71  การเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ 

จังหวัดสตูล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน (โดยรวม) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์                 
จังหวัดสตูล 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.853 4 1.463 1.605 0.172 

ภายในกลุ่ม 360.113 395 0.912   

รวม 365.966 399    

 
 จากตาราง 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับระดับผลการปฏิบัติงานที่มี
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.172 
ซึ่งมากกว่า 0.05 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง 
(H1) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
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ส่วนที่ 6 ผลการประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับระดับ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ผู้ศึกษานำมาสรุป
ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านบุคลิกภาพ      
5) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ นำสรุประดับความสำคัญและระดับผลการปฏิบัติงานดังนี ้
 ระดับความสำคัญ 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
    3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับมาก 
    2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
    1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย 
    1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 ระดับผลการปฏิบัติงาน 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับดีมาก 
    3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับด ี
    2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
    1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย 
    1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง 
 
ตารางที่ 4.72 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน

ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 

ระดับความสำคัญ 
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

3.59 0.91 มาก 1. ด้านความรู้ 3.31 0.91 ปานกลาง 
3.88 0.74 มาก 2. ด้านทักษะ 3.44 0.88 ดี 
3.91 0.80 มาก 3. ด้านทัศนคติ 3.66 0.96 ดี 
3.81 0.88 มาก 4. ด้านบุคลิกภาพ 3.65 0.85 ดี 
3.96 0.85 มาก 5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 3.60 0.98 ดี 
3.83 0.68 มาก โดยรวม 3.53 0.76 ดี 

 

จากตารางที่ 4.72 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ศักยภาพที่มัคคุเทศก์ให้
ความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.96) รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ 
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( x =3.91) และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ศักยภาพที่มัคคุเทศก์ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ ด้านทัศนคติ ( x =3.66) 
รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ( x =3.65) ส่วนศักยภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านความรู้ ( x =3.31) 

ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูลด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

 จากภาพที่ 4.1 พบว่า ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านทักษะ (Skill) อยู่ใน Quadrant A 
(Concentrate Here) เป็นศักยภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมาก  แต่
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุ เทศก์  (Ethic) อยู่ ใน Quadrant B (Keep up Good Work) เป็น
ศักยภาพที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้ ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา 
และผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) อยู่
ใน Quadrant C (Low Priority) เป็นศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนศักยภาพ 
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) อยู่ใน Quadrant D (Possible Overkill) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญไม่มากนักแตม่ัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี

Quadrant A:  

Concentrate Here 
Quadrant B: Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D: 

Possible Overkill 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับระดับ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล แต่ละด้านมดีังนี ้

 1) ด้านความรู้ 
 ศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านความรู้  แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 2) มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 3) มี
ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 4) มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 5) มีความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.73 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน

ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านความรู)้ 

ระดับความสำคัญ ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
(ด้านความรู้) 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

3.50 1.08 มาก 1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 3.05 1.05 ปานกลาง 
3.53 1.03 มาก 2. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
3.19 1.04 ปานกลาง 

3.47 1.04 มาก 3. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน 

3.21 1.02 ปานกลาง 

3.77 1.05 มาก 4. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 3.63 1.07 ดี 
3.70 0.99 มาก 5. มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบ

ต่างๆที่ยั่งยืน 
3.47 1.00 ดี 

3.59 0.91 มาก โดยรวม 3.31 0.91 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 4.73 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านความรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ประเด็นที่มัคคุเทศก์ให้
ความสำคัญมากที่สุดคือ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.77) รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ( x =3.70) และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่
มัคคุเทศก์ปฏิบัติได้ดีคือ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.63) รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ( x =3.47) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำคือ มีความรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ( x =3.21) มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( x =3.19) และมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ( x =3.05) 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านความรู้ ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู ้

 จากภาพที่ 4.2 พบว่า ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญไม่มากนัก และผลการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (a) มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (b) มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน (c) และ มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่ยั่งยืน (e) อยู่ใน 
Quadrant C (Low Priority) เป็นศักยภาพด้านความรู้ที่เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วน
ประเด็น เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (d) อยู่ใน Quadrant D (Possible Overkill) 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญไม่มากนักแตม่ัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างด ี

 

 

 

Quadrant A:  

Concentrate Here 
Quadrant B:  

Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D: 

Possible Overkill 
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 2) ด้านทักษะ 
 ศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านทักษะ แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม
ของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การเตรียม
ป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ -ส่ง เป็นต้น 2) การปฏิบัติระหว่างการนำ
เที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการ
เดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ 
การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น 3) เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ 4) มีการ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 5) มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ตลอดเวลาการเดินทาง 6) มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม 7) มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 8) มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย 9) มีทักษะการจัดการ
ความแตกต่างของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture มีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.74 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทักษะ) 

ระดับความสำคัญ ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
(ด้านทักษะ) 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

3.95 0.95 มาก 1. การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์
ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การ
เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การ
เตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การ
ติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

3.20 1.18 ปานกลาง 

3.98 0.96 มาก 2. การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบ
วงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร 
การกล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการ
เดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/
วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้
สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่ง 
ที่พัก เป็นต้น 

3.43 1.10 ดี 

3.94 1.03 มาก 3. เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว 
มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความ
เรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกัน
นักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ 

3.48 1.10 ดี 

3.99 1.00 มาก 4. มีการอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว  

3.57 1.13 ดี 

4.00 0.99 มาก 5. มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง 

3.64 1.14 ดี 

3.85 0.97 มาก 6. มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่
เหมาะสม 

3.47 1.06 ดี 

3.91 0.94 มาก 7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.50 1.04 ดี 
3.64 0.92 มาก 8. มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอด

หรือสื่อความหมาย 
3.43 1.02 ดี 

3.65 0.91 มาก 9. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Cross Culture 

3.28 1.05 ปานกลาง 

3.88 0.74 มาก โดยรวม 3.44 0.88 ดี 
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จากตารางที่ 4.74 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ประเด็นที่มัคคุเทศก์ให้
ความสำคัญมากที่สุดคือ มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการ
เดินทาง ( x =4.00) รองลงมาคือ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ( x =3.99) และ
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่มัคคุเทศก์ปฏิบัติได้ดีคือ มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง ( x =3.64) รองลงมาคือ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ( x =3.57) ส่วนประเด็นที่มัคคุเทศก์ทำได้ไม่ค่อยดีนักคือ มีทักษะการจัดการความ
แตกต่างของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture ( x =3.28) การเตรียมความ
พร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การ
เตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น ( x =3.20)  

ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านทักษะ ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทักษะ 

Quadrant A:  

Concentrate Here 

Quadrant B:  

Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D: 

Possible Overkill 
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 จากภาพที่ 4.3 พบว่า การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว 
เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัด
หมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น (a) การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การ
เตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม 
การสร้างบรรยากาศในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น (b) เมื่อสิ้นสุดการ
เดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อ
ป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ (c) มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม (f)     
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (g) อยู่ใน Quadrant A (Concentrate Here) เป็นศักยภาพที่
ต้องเร่งปรับปรุง โดยนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมาก แต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย  
 ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว (d) มีการดูแลสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง (e) อยู่ใน Quadrant B (Keep up Good 
Work) เป็นศักยภาพที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้  ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญรองลงมา และผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีทักษะ
ในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย (h) มีทักษะการจัดการความแตกต่างของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture (i) อยู่ใน Quadrant C (Low Priority) 
เป็นศักยภาพด้านทักษะเป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  
 
 3) ด้านทัศนคติ 
 ศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) มีทัศนคติเชิงบวก
และมองโลกในแง่ดี 2) มีจิตใจรักในงานบริการ 3) อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 4) อุทิศเวลาให้กับงาน
มัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ 5) เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท  6) ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น           
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.75 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านทัศนคติ) 

ระดับความสำคัญ ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
(ด้านทัศนคต)ิ 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

3.92 0.86 มาก 1. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี 3.68 1.06 ดี 
3.97 0.91 มาก 2. มีจิตใจรักในงานบริการ 3.70 1.09 ดี 
4.04 0.90 มาก 3. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 3.86 1.12 ดี 
3.97 0.94 มาก 4. อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มท่ี 3.59 1.07 ดี 
3.78 0.95 มาก 5. เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท 3.53 1.08 ดี 
3.80 0.96 มาก 6. ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น 3.59 1.04 ดี 
3.91 0.80 มาก โดยรวม 3.66 0.96 ดี 

  

จากตารางที่ 4.75 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ประเด็นที่มัคคุเทศก์ให้
ความสำคัญมากที่สุดคือ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =4.04) รองลงมาคือ มีจิตใจรักในงานบริการ    
อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่  ( x =3.97) และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่
มัคคุเทศก์ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =3.86) รองลงมาคือ มีจิตใจรักในงานบริการ     
( x =3.70)  
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ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านทัศนคติ ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทัศนคติ 

 จากภาพที่ 4.4 พบว่า ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี (a) มีจิตใจ
รักในงานบริการ (b) อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส (c) อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ (d) อยู่
ใน Quadrant B (Keep up Good Work) เป็นศักยภาพด้านทัศนคติที่ต้องรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานด้านนี้ไว้ ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท (e) อยู่ใน Quadrant C 
(Low Priority) เป็นศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการให้
ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น (f) ซึ่งอยู่ใน Quadrant D (Possible Overkill) นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญไม่มากนักแตม่ัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี

 

 

Quadrant A:  

Concentrate Here 

Quadrant B:  

Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D: Possible Overkill 
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 4) ด้านบุคลิกภาพ 
 ศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) มีกิริยามารยาทที่
ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 2) มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3) มีมนุษย
สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 4) มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 5) มีความเชื่อมั่นใจตนเอง 6)     
มีความเฉลียวฉลาด มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.76 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน

ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านบุคลิกภาพ) 

ระดับความสำคัญ ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
(ด้านบุคลิกภาพ) 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
3.93 0.94 มาก 1. มีกิริยามารยาทที่ด ีเช่น มีสัมมาคารวะ 

สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน  
3.87 1.02 ดี 

3.83 0.94 มาก 2. มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3.72 0.97 ดี 
3.88 0.99 มาก 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 3.88 0.99 ดี 
3.75 0.99 มาก 4. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 3.35 1.08 ปานกลาง 
3.75 1.01 มาก 5. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง 3.57 1.02 ดี 
3.70 1.01 มาก 6. มีความเฉลียวฉลาด 3.52 0.99 ดี 
3.81 0.88 มาก โดยรวม 3.65 0.85 ดี 

  

จากตารางที่ 4.76 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ประเด็นที่มัคคุเทศก์
ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ( x =3.93) 
รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี ( x =3.88) และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่มัคคุเทศก์
ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี ( x =3.88) รองลงมาคือ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น       
มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ( x =3.87) แต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย ( x =3.35) 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านบุคลิกภาพ ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านบุคลิกภาพ 

 จากภาพที่ 4.5 พบว่า ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ 
อ่อนน้อม ถ่อมตน (a) มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น (b) มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี (c)  
อยู่ใน Quadrant B (Keep up Good Work) เป็นศักยภาพที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้
ไว้ ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ใน
ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย (d) มีความเฉลียวฉลาด (f) อยู่ใน 
Quadrant C (Low Priority) เป็นศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนประเด็น
เกี่ยวกับการมีความเชื่อมั่นใจตนเอง (e) ซึ่งอยู่ใน Quadrant D (Possible Overkill) นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญไม่มากนักแตม่ัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี

 

 

Quadrant A:  
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Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D:  
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 5) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 ศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ 1) มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 2) ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3) มี
ความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 4) รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ 5) มีความ
ตรงต่อเวลา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.77 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน

ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล (ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 

ระดับความสำคัญ ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
(ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์) 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
3.97 0.98 มาก 1. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 3.57 1.07 ดี 
4.00 0.96 มาก 2. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  3.81 1.10 ดี 
3.91 0.94 มาก 3. มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและ  

เท่าเทียมกัน 
3.57 1.03 ดี 

3.92 0.93 มาก 4. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ 3.64 1.10 ดี 
3.98 0.97 มาก 5. มีความตรงต่อเวลา 3.43 1.16 ดี 
3.96 0.85 มาก โดยรวม 3.60 0.98 ดี 

  

จากตารางที่ 4.77 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ประเด็นที่มัคคุเทศก์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( x =4.00) 
รองลงมาคือ มีความตรงต่อเวลา ( x =3.98) และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่มัคคุเทศก์ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ 
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( x =3.81) รองลงมาคือ รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์               
( x =3.64)  
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ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ 4.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 การประเมนิศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก ์

 จากภาพที่ 4.6 พบว่า ประเด็นความตรงต่อเวลา (e) อยู่ใน Quadrant A (Concentrate 
Here) เป็นศักยภาพที่เป็นอุปสรรคต้องเร่งปรับปรุง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมาก แต่มัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ (a) 
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (b) มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (c) 
รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ (d) อยู่ใน Quadrant B (Keep up Good Work) เป็นศักยภาพที่
ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้  

 

 

 

Quadrant A:  

Concentrate Here 

Quadrant B:  

Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D:  

Possible Overkill 
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ส่วนที่ 7 ผลการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 1. Need tour guide to good service trip 
 2. อยากให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 
 3. เล่าเรื่องราวความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยว 
 4. อยากให้ดูแลลูกค้าด้วยความประทับใจ 
 5. มัคคุเทศก์ควรมีความตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ในการบริหาร ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และมีการแจ้งลูกทัวร์ให้รับทราบทุกครั้ง 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  2) เพื่อประเมิน
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ผู้วิจัยขอ
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 5.1.1 สรุปปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 เกิดในปี พ.ศ. 
2523-2540 (Generation Y) จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีสถานภาพโสด จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายได้ 500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีภูมิลำเนาประเทศมาเลเซีย 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 
  
 5.1.2 สรุปพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองรายการนำเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.2 มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการมัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จำนวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.1 ต้องการให้มัคคุเทศก์นำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภททะเล จำนวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.0 ใช้บริการมัคคุเทศก์ครั้งแรก จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ต้องการให้
มัคคุเทศก์ชายนำเที่ยวมากที่สุด จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 สนใจกิจกรรมดำน้ำ จำนวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ต้องการการดูแลต้อนรับจากมัคคุเทศก์ จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
 
 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

 ระดับความสำคัญที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.83) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.96) ด้านทัศนคต ิ( x =3.91) 

ด้านทักษะ ( x =3.88) ด้านบุคลิกภาพ ( x =3.81) และด้านความรู้ ( x =3.59) ตามลำดับ 
  5.1.3.1 ด้านความรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.77) มีความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ( x =3.70) มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์

ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( x =3.53) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ( x =3.50) และมีความรู้

เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ( x =3.47) ตามลำดับ 
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 5.1.3.2 ด้านทักษะ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ดังนี้ มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง ( x =4.00) มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ( x
=3.99) การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าว
ต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศใน

รถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น ( x =3.98) การเตรียมความพร้อมของ
มัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การเตรียมป้าย

ชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ -ส่ง เป็นต้น ( x =3.95) และเมื่อสิ้นสุดการ
เดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อ

ป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ ( x =3.94) ตามลำดับ 
 5.1.3.3 ด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =4.04) มีจิตใจรักในงาน

บริการ อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ ( x =3.97) มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี      

( x =3.92) ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น ( x =3.80) และเห็นคุณค่าของงานทุกประเภท ( x =3.78) 
ตามลำดับ 

 5.1.3.4 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อน

น้อม ถ่อมตน ( x =3.93) มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี ( x =3.88) มีการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่น ( x =3.83) มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย มีความเชื่อมั่นใจตนเอง ( x =3.75) 

และมีความเฉลียวฉลาด ( x =3.70) ตามลำดับ 
 5.1.3.5 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ( x =4.00) มีความตรงต่อเวลา ( x =3.98) มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( x
=3.97) รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.92) และมีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน ( x =3.91) ตามลำดับ 
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 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

 ระดับผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลโดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =3.53) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 4 ด้าน 

ปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติ ( x =3.66) ด้าน

บุคลิกภาพ ( x =3.65) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.60) ด้านทักษะ ( x =3.44) 

และด้านความรู้ ( x =3.31) ตามลำดับ 
 5.1.4.1 ด้านความรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดี 2 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยว ( x =3.63) มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ( x =3.47) มีความรู้

เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ( x =3.21) มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( x =3.19) และมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ( x =3.05) ตามลำดับ 
 5.1.4.2 ด้านทักษะ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดี 7 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ดังนี้ มีการ

ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง ( x =3.64) มีการอำนวย

ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ( x =3.57) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ( x =3.50) เมื่อ
สิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะ

เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ ( x =3.48) มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่

เหมาะสม ( x =3.47) ตามลำดับ 
 5.1.4.3 ด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดีทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ( x =3.86) 

มีจิตใจรักในงานบริการ ( x =3.70) มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ( x =3.68) อุทิศเวลา

ให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น ( x =3.59) และเห็นคุณค่าของงาน

ทุกประเภท ( x =3.53) ตามลำดับ 
 5.1.4.4 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอยู่

ในระดับดี 5 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เข้ากับผู้อื่นได้ด ี( x =3.88) มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ( x =3.87) 

มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ( x =3.72) มีความเชื่อมั่นใจตนเอง ( x =3.57) มีความเฉลียว

ฉลาด ( x =3.52) และมีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ( x =3.35) ตามลำดับ 



 152 

 5.1.4.5 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อ
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประกอบอาชีพ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( x =3.81) รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ ( x =3.64) มีความเสมอภาค 

ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( x =3.57) มีความ

ตรงต่อเวลา ( x =3.43) ตามลำดับ 
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญผลการปฏิบัติงานที่
มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูล 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
ระดับความสำคัญ ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 3.50 1.08 มาก 3.05 1.05 ปานกลาง 

2. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  เอกลักษณ์ไทย 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

3.53 1.03 มาก 3.19 1.04 ปานกลาง 

3. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3.47 1.04 มาก 3.21 1.02 ปานกลาง 

4. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 3.77 1.05 มาก 3.63 1.07 ด ี

5. มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน 3.70 0.99 มาก 3.47 1.00 ด ี

ภาพรวม 3.59 0.91 มาก 3.31 0.91 ปานกลาง 

ด้านทักษะ 
1. การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับ
และส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ
เดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การ
ติดต่อนัดหมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

3.95 0.95 มาก 3.20 1.18 ปานกลาง 

2. การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรใน
เรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ 
การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้สนุกสนาน
อย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่ง ที่พัก เป็นต้น 

3.98 0.96 มาก 3.43 1.10 ดี 

3. เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มี
การกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะ
เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ 

3.94 1.03 มาก 3.48 1.10 ดี 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
ระดับความสำคัญ ระดับผลการปฏิบัติงาน 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
ด้านทักษะ (ต่อ) 
4. มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  3.99 1.00 มาก 3.57 1.13 ดี 
5. มี การดู แลสวัสดิภ าพและความปลอดภั ยแก่
นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง 

4.00 0.99 มาก 3.64 1.14 ดี 

6. มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม 3.85 0.97 มาก 3.47 1.06 ดี 
7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.91 0.94 มาก 3.50 1.04 ดี 
8. มีทั กษะในการเล่ าเรื่องราว การถ่ ายทอดหรือสื่ อ
ความหมาย 

3.64 0.92 มาก 3.43 1.02 ดี 

9. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

3.65 0.91 มาก 3.28 1.05 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.88 0.74 มาก 3.44 0.88 ดี 
ด้านทศันคติ 
1. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี 3.92 0.86 มาก 3.68 1.06 ดี 
2. มีจิตใจรักในงานบริการ 3.97 0.91 มาก 3.70 1.09 ดี 
3. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.04 0.90 มาก 3.86 1.12 ดี 
4. อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มท่ี 3.97 0.94 มาก 3.59 1.07 ดี 
5. เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท 3.78 0.95 มาก 3.53 1.08 ดี 
6. ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น 3.80 0.96 มาก 3.59 1.04 ดี 

ภาพรวม 3.91 0.80 มาก 3.66 0.96 ดี 
ด้านบุคลิกภาพ 
1. มีกิริยามารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน  3.93 0.94 มาก 3.87 1.02 ดี 
2. มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3.83 0.94 มาก 3.72 0.97 ดี 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 3.88 0.99 มาก 3.88 0.99 ดี 
4. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 3.75 0.99 มาก 3.35 1.08 ปานกลาง 
5. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง 3.75 1.01 มาก 3.57 1.02 ดี 
6. มีความเฉลียวฉลาด 3.70 1.01 มาก 3.52 0.99 ดี 

ภาพรวม 3.81 0.88 มาก 3.65 0.85 ดี 
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
1. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 3.97 0.98 มาก 3.57 1.07 ดี 
2. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  4.00 0.96 มาก 3.81 1.10 ดี 
3. มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 3.91 0.94 มาก 3.57 1.03 ดี 
4. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ 3.92 0.93 มาก 3.64 1.10 ดี 
5. มีความตรงต่อเวลา 3.98 0.97 มาก 3.43 1.16 ดี 

ภาพรวม 3.96 0.85 มาก 3.60 0.98 ดี 
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5.1.5 การทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  
 
  5.1.5.1 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน ให้ความสำคัญ
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
  1. เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
  2. อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพและด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี้  
   ด้านความรู ้  
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ ด้าน
ความรู้มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ ด้านความรู้มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
   ด้านทักษะ  
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ ด้าน
ทักษะมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญ
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
   ด้านทัศนคต ิ
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
ทัศนคติมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์ด้านทัศนคติมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญ
ต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคตมิากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
บุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุ เทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ  Baby boomer ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 



 155 

   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มากกว่ากลุ่มอายุ 
Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
  3. ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 
   ด้านทักษะ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้
ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตร ีให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี
   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี
  4. สถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านทักษะ 
ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี้ 
   ด้านทักษะ 
   1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทักษะมากกว่ากลุ่มโสด 
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   ด้านทัศนคต ิ
   1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติมากกว่า
กลุ่มโสด 
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพมากกว่า
กลุ่มโสด 
   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์ด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์มากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 
  5. อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน  
  6. รายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความสำคัญต่อ
ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
 
  5.1.5.2 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกัน 
  1. เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพและด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี ้
   ด้านความรู ้
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้คะแนนผล
การปฏิบัติงานด้านความรูข้องมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
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   ด้านทักษะ 
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby boomer ให้คะแนนผล
การปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
   ด้านทัศนคต ิ
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน
ด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพ
ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ 
Baby boomer ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุ เทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ  
Generation Z 
   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มอายุ Generation Y ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 2) กลุ่มอายุ Generation X ให้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ Generation Z 3) กลุ่มอายุ Baby 
boomer ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มอายุ 
Generation Z 

  3. ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี LSD ดังนี ้
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   ด้านความรู ้
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้
ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
   ด้านทักษะ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะ
ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศกส์ูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
   ด้านทัศนคต ิ
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติ
ของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคตขิองมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญา
ตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 
   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  
  4. สถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี ้
   ด้านความรู ้
   1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของมัคคุเทศก์สูงกว่า
กลุ่มโสด 
   ด้านทักษะ 
   1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่า
กลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 
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   ด้านทัศนคติ  
   1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูง
กว่ากลุ่มโสด 2) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มหย่าร้าง/
หม้าย 3) กลุ่มโสด ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านทัศนคตขิองมัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย 
   ด้านบุคลิกภาพ 
   1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์สูง
กว่ากลุ่มโสด 
   ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
   1) กลุ่มสมรส ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มัคคุเทศก์สูงกว่ากลุ่มโสด 
  5. อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก ์จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
  6. รายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

เพ
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ระดับความสำคัญ 
1. ด้านความรู ้ x √ x x x x 
2. ด้านทักษะ x √ √ √ x x 
3. ด้านทัศนคต ิ x √ x √ x x 
4. ด้านบุคลิกภาพ x √ √ √ x x 
5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ x √ √ √ x x 
ระดับผลการปฏิบัติงาน 
1. ด้านความรู ้ √ √ √ √ x x 
2. ด้านทักษะ x √ √ √ x x 
3. ด้านทัศนคต ิ x √ √ √ x x 
4. ด้านบุคลิกภาพ √ √ √ √ x x 
5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ √ √ √ √ x x 

 
 5.1.6 ผลการประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 ศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านทักษะ (Skills) เป็นศักยภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมาก แต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย ศักยภาพที่นักท่องเที่ยว
ให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ (Ethic) เป็นศักยภาพที่ต้องรักษา
คุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้ ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นศักยภาพที่
เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนศักยภาพด้านบุคลิกภาพ (Personality) นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญไม่มากนักแตม่ัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับระดับ
ความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล แต่ละด้านมดีังนี ้
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  1. ด้านความรู้ 
  ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญไม่มากนัก และผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน และมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่ยั่งยืน เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูล ส่วนความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญไม่มากนักแต่มัคคุเทศก์
จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี
  2. ด้านทักษะ 
  การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การ
เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ-
ส่ง เป็นต้น การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การ
กล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้าง
บรรยากาศในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น  เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง
ท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกัน
นักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม มีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นศักยภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง เพราะนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากแต่
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย  
  ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีการดูแล
สวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง เป็นศักยภาพที่ต้องรักษา
คุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้ ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอด
หรือสื่อความหมาย มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Cross Culture เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  
 
  3. ด้านทัศนคติ 
  ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี มีจิตใจรักในงาน
บริการ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ เป็นศักยภาพด้านทัศนคติ
ที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้ ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และ
ผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท เป็น
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จุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนประเด็นการให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญไม่มากนักแต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างด ี
 
  4. ด้านบุคลิกภาพ 
  ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นศักยภาพที่ต้อง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านนี้ไว้ ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญรองลงมา และผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย มี
ความเฉลียวฉลาด เป็นจุดอ่อนของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ส่วนศักยภาพด้านบุคลิกภาพในด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญไม่มากนักแต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างดี 
 
  5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
  ประเด็นความตรงต่อเวลา เป็นศักยภาพที่เป็นต้องเร่งปรับปรุง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญมาก แต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลค่อนข้างทำได้น้อย ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
มากและมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ มีความตระหนักใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึง
และเท่าเทียมกันรักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นศักยภาพที่ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านนี้ไว ้
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
 5.2.1 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
  5.2.1.1 ระดับความสำคัญ 
  นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) ได้ทำการศึกษา ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางในการ
พัฒนามัคคุเทศก์ไทยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
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มัคคุเทศก์อาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญต่อมาตรฐานมัคคุเทศก์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
   1. ด้านความรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญในด้าน
ความรู้ของมัคคุเทศก์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีค่าเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ำอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อัจฉรา นิยม (2559) ได้ทำการศึกษา
เรื่องการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของ
ศักยภาพของมัคคุเทศกด้านความรู้อยูในระดับมากทั้งหมดซึ่งได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ของท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
และสามารถวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากชาติหรือศาสนาใด มีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูล ขอปฏิบัติและกฎเกณฑของแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องนําเที่ยวเป็นอย่างดี อธิบายและ
เล่าเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องไม่บิดเบือน มีความรูเ้กี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ตามลําดับ 
   2. ด้านทักษะ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย ให้
ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่าง
ครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้ง
แหล่งที่พัก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การ
เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ-
ส่ง เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความ
เรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ 
วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การดูแลด้านอาหารเครื่องดื่ม การแจ้งรายละเอียดการเดินทาง
ให้ทราบ การให้ข้อมูลด้านกฎ/วัฒนธรรม การแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติ การนัดหมายเวลา การ
ขอบคุณเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อัจฉรา นิยม (2559) ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญของศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านทักษะอยู่ในระดับมากที่สุดเรื่อง
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ทักษะด้านภาษาในการพูดสื่อสาร อยู่ในระดับมากได้แก่ ทักษะด้านการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและ
เป็นมืออาชีพ ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักท่องเที่ยว ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม 
ทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำมาปรับใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และทักษะด้านการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

  3. ด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสำคัญกับ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มากที่สุด รองลงมาคือ มีจิตใจรักในงานบริการ 
อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ให้ความสำคัญต่อการ
บริการผู้อื่น และเห็นคุณค่าของงานทุกประเภท ตามลำดับ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสนุกสนาน อำนวยความสะดวก
ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อัจฉรา นิยม (2559) ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความสำคัญของศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ในเรื่องมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากชาติหรือศาสนาใด ไม่ดูหมิ่นดูแคลนในวัฒนธรรม
ของผู้อื่น 

  4. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสำคัญกับกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน รองลงมา
คือ มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การแต่งกายสะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย ความเชื่อมั่นใจตนเอง และความเฉลียวฉลาด ตามลำดับ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ 
(2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับกิริยามารยาทการแต่งกายอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อัจฉรา นิยม (2559) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญของศักยภาพ
ของมัคคุเทศก์ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดในเรื่องประพฤติตนด้วยความ
สุภาพ 

  5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุ เทศก์  พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลา ความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ รักและศรัทธาในอาชีพ
มัคคุเทศก์ และความเสมอภาคให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์
สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญในด้านจริยธรรมในวิชาชีพของ
มัคคุเทศก์ในภาพรวมในระดับมาก โดยให้ความสำคัญในระดับมากในทุกๆด้าน ประเด็นที่มีค่าคะแนน
ความสำคัญสูงสุดคือ การประมาณตน เข้าใจเพื่อนมนุษย์ รองลงมาคือ เทิดทูนชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบ เคารพความแตกต่างของทุกศาสนา รักและ
ศรัทธาในอาชีพ และเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ อัจฉรา นิยม (2559) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญของศักยภาพของมัคคุเทศก์ด้าน
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คุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและสร้างความเสียหายให้แก             
นักท่องเที่ยว และรูร้ักสามัคคีต่อเพื่อนร่วมอาชีพโดยปราศจากอคติใดๆทั้งสิ้น 

 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุที่ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา นิยม (2559) ผล
การศึกษาพบว่า มัคคุเทศก์ที่มีอายุต่างกันให้ระดับความสำคัญต่อศักยภาพทุกทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

 2. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์
จังหวัดสตูล ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการศึกษา อัจฉรา นิยม (2559) พบว่า มัคคุเทศก์ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันให้ระดับความสำคัญศักยภาพทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 3. นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัด
สตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ (ศิรภัสสร มนต์นิรันดร์, 2561) ได้
ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่  ผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักของมัคคุเทศก์ จังหวัด
กระบี่ ด้านความรู้ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
  5.2.1.2 ระดับผลการปฏิบัติงาน 
  นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล   
ภาพรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
ของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์องนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ของ
มัคคุเทศก์ ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์ และด้านคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางในการ
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พัฒนามัคคุเทศก์ไทยตามมาตรฐานมัคคุเทศก์ไทยและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
มัคคุเทศก์อาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ตามมาตรฐาน
มัคคุเทศก์และมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

  1. ด้านความรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้ดีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับ ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์, ปีฐนัฎ จิตชาญวิชัย และอัจฉราภรณ์ 
พวงทวาย (2550) ได้ทำการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของ
มัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของมัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องของความรู้ 
อยู่ในระดับดี มัคคุเทศก์สามารถบรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ดี ไม่ว่าจะเป็นประเพณี 
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 
โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

  2. ด้านทักษะ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้ดีเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง รองลงมาคือ การอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มี
การกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บน
ยานพาหนะ มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับ วันวิวาห์ แซ่ชั้น (2560) ได้
ทำการศึกษาเรื่องทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ดูแล
นักท่องเที่ยวชาวจีนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.04, S.D. = 
0.408) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงานกับฝ่ายต่างๆระหว่างการเดินทาง  

  3. ด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ภาพอยู่ในระดับดี  โดยมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้ดีเกี่ยวกับอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รองลงมา
คือ มีจิตใจรักในงานบริการ มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่าง
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เต็มที่ ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น และเห็นคุณค่าของงานทุกประเภท สอดคล้องกับ อัจฉรา 
นิยม (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า มัคคุเทศก์ให้ความสําคัญของศักยภาพด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
กล่าวคือการมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและคํานึงถึง
ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ    
โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ด้านมนุษยสัมพันธ์องมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีน้ำใจพร้อมให้ความช่วยเหลือ     
สดชื่น ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

  4. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้ดีเกี่ยวกับมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
รองลงมาคือ มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น ความเชื่อมั่นใจตนเอง ความเฉลียวฉลาด ส่วนการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์, ปีฐนัฎ จิตชาญวิชัย และ อัจฉราภรณ์ 
พวงทวาย (2550) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของ
มัคคุเทศก์น้อย ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านบุคลิกภาพนั้นอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
ด้านกิริยามารยาท สุขภาพที่สมบูรณ์ การใช้วาจาสุภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ
มั่นใจ ส่วนด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ ในระดับดีมากเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการให้ความร่วมมือ
ประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพของ
มัคคุเทศก์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ รู้จักกาลเทศะ สุภาพ มารยาทดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง  

  5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้ดี
เกี่ยวกับประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ ความ
เสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อ
เวลา ซึ่งสอดคล้องกับ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานด้านจริยธรรมในวิชาชีพของมัคคุเทศก์ในภาพรวมในระดับดี เช่นเดียวกับผลการศึกษา
ของ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มี
ใจรักในการประกอบอาชีพ  
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  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับ ศิรภัสสร มนต์นิรันดร์ (2561) ได้ทำการศึกษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
เพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะหลักของมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่  ด้านทักษะ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผล
การศึกษาของ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย เพศชายและเพศหญิง         
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ โดยรวมและพิจารณา
เป็นรายข้อไม่แตกต่างกัน 

  2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพและด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมัคคุเทศก์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ   
โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
ของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค ์ด้านความรู้ และด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

  3. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ ด้านจรรยาบรรณและ
จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

  4. นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพมัคคุเทศก์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการศึกษาของ   
โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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5.2.2 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
  5.2.2.1 ด้านความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากผลการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านความรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามัคคุเทศก์จังหวัดสตูล มีศักยภาพที่ทำได้ดีคือ 
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แต่ควรเร่งพัฒนาคือ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน เพราะผลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า จุดอ่อน
ของมัคคุเทศก์เกาะสมุยตามมาตรฐานความรู้ ได้แก่ ประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย 
วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่ยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ สิทธิโชค เลิศธีรดา 
(2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ

Quadrant A:  

Concentrate Here 
Quadrant B:  

Keep up Good Work 

Quadrant C: 

Low Priority 

 

Quadrant D: 

Possible Overkill 
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นําเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการพัฒนามัคคุเทศก์ด้านความรู้อยู่ในระดับควรพัฒนามาก เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ (2540) และผลการศึกษาของ (สุภาวดี ล้อมหามงคล, 2545) ที่
ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจนำเที่ยวต่างมีความเห็นว่ามัคคุเทศก์
จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
นอกจากความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวยังให้
ความสำคัญเกี่ยวกับเกร็ดความรู้อ่ืนๆ ในการเสริมการบรรยายแหล่งท่องเที่ยว 
 

  5.2.2.2 ด้านทักษะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

จากผลการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านทักษะ พบว่า นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล  มีการอำนวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาการ

Quadrant A:  

Concentrate Here 

Quadrant B:  

Keep up Good Work 
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เดินทาง นับเป็นศักยภาพที่ต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ แต่ยังพบว่ามีศักยภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง คือ 
การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ใน
การเดินทาง การเตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัดหมายรถรับ -ส่ง เป็นต้น การ
ปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การ
แจ้งรายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศในรถให้
สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น  เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว 
มัคคุเทศก์มีการกล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลืม
สิ่งของไว้บนยานพาหนะ ทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ส่วนทักษะที่ต้องปรับปรุงคือ ทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย ทักษะ
การจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์เกาะสมุยมีมาตรฐานในการอำนวยความ
สะดวกด้วยความเต็มใจบริการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ เป็นโอกาส ส่วนจุดอ่อนได้แก่ การแจ้ง
รายละเอียดการเดินทาง การนัดหมายเวลา การประสานงานล่วงหน้า ในขณะที่จุดแข็งคือ การเตรียม
อาหาร/เครื่องดื่ม ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังสอดคล้องกับ สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ทักษะในการบริการ
นักท่องเที่ยว ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ
ให้นักท่องเที่ยวฟัง เช่นเดียวกับ ชวิศร์ อรรถสาสน์ สิทธิโชค เลิศธีรดา และกรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร 
(2553) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่างมีความคิดเห็นว่าบุคลากร
อาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรพัฒนาในด้านทักษะในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จันทรศร เจริญวุฒิ พบว่า คุณลักษณะด้านทักษะปฏิบัติการนำเที่ยว และการจัดการ
บริการทั่วไปเกี่ยวกับการพักผ่อนอยู่ในระดับมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผู้ประกอบการ
ธุรกิจนำเที่ยวต่างต้องการมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและมี
ความคล่องว่องไวในทุกๆด้าน เช่นเดียวกับ นันทวัฒน์ พินิจพรม (2556) ได้ทำการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการเตรียมเข้า
สู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ที่ พ บ ว่ า  ปั ญ หาศั กยภ าพ ของมั คคุ เท ศก์ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหา
ด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาความสามารถในการนำเที่ยว ปัญหาความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นระหว่างการนำทัวร์ 
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  5.2.2.3 ด้านทัศนคติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 จากผลการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามัคคุเทศก์จังหวัดสตูล มีศักยภาพที่มัคคุเทศก์
สามารถปฏิบัติได้ดีคือ มัคคุเทศก์ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น ส่วนประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ 
การเห็นคุณค่าของงานทุกประเภท อย่างไรก็ตามยังพบว่า ประเด็นการมีทัศนคติเชิงบวกและมองโลก
ในแง่ดี การมีจิตใจรักในงานบริการ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส และอุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่าง
เต็มที่ ซึ่งมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลต้องรักษาต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิโชค เลิศ
ธีรดา (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนำเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการพัฒนามัคคุเทศก์ในด้านการให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น การ
เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท รวมถึงอุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่อยู่ในระดับที่ควร
พัฒนามาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับชวิศร์ อรรถสาสน์ สิทธิโชค เลิศธีรดา และกรองแก้ว พู่พิทยา
สถาพร (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ
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ท่องเที่ยว พบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่างมีความคิดเห็น
ว่า บุคลากรอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรพัฒนาในด้านทัศนคติในระดับควร
พัฒนามาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาติ กิจยรรยง (2546) ที่ว่ามัคคุเทศก์ควรสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับทุกคน ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าการบริการของมัคคุเทศก์มีคุณค่า
สำหรับเขา  
 
  5.2.2.4 ด้านบุคลิกภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 จากผลการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านบุคลิกภาพ พบว่า นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามัคคุเทศก์จังหวัดสตูล มีศักยภาพที่
มัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติได้ดีคือ มัคคุเทศก์มีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่วนประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ 
ควรแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย และความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ อย่างไรก็ตามยังพบศักยภาพที่
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ต้องรักษาต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ซึ่งได้แก่ กิริยามารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น สอดคล้องกับ 
ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์เกาะสมุยมี
จุดอ่อนในด้านกริยามารยาทการแต่งกาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมี
ความคิดเห็นว่าการพัฒนามากที่สุดคือ การแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย รองลงมาคือ ความ
เฉลียวฉลาด และงานวิจัยของ ชวิศร์ อรรถสาสน์ สิทธิโชค เลิศธีรดา และกรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร 
(2553) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นว่าบุคลากรอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวควรพัฒนาในด้านบุคลิกภาพในระดับควรพัฒนามาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธัญญา แซ่
หุ่น, 2542) ที่พบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะมีความ
รับผิดชอบสูง นอกจากบุคลิกลักษณะดังที่กล่าวไปข้างต้น มัคคุเทศก์ยังควรจะต้องมีมารยาทที่ดีแบบ
ไทย เช่น การมีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นต้น 
 
  5.2.2.5 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
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 จากผลการศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลในด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
มีศักยภาพที่ต้องเร่งพัฒนาคือ ความตรงต่อเวลา แต่มัคคุเทศก์จังหวัดสตูลก็ยังทำได้ค่อนข้างดีในด้าน
ความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค
ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นศักยภาพที่ต้องรักษา
มาตรฐานเหล่านี้ไว้ สอดคล้องกับ สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการพัฒนามากที่สุดคือ 
ความตรงต่อเวลา ในขณะที่งานวิจัยของ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์เกาะสมุยมีคุณลักษณะที่เป็นอุปสรรคที่ต้องเร่งปรับปรุงคือ การตระหนักใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 
 5.2.3 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 จากการศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินศักยภาพ ทำให้
ทราบถึงศักยภาพที่ต้องปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลมาประมวลผลวิเคราะห์เพื่อ
มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลดังภาพที่ 5.1 ดังนี้  
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ภาพที่ 5.1 สรุปศักยภาพที่ควรพัฒนาของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
 
 จากภาพประกอบ 5.1 ศักยภาพประเภทที่ 1 (แทนสัญลักษณ์ในภาพ ) คือ ศักยภาพที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นว่าเป็นศักยภาพที่ควรเร่งปรับปรุง ประกอบด้วย 
มัคคุเทศก์ควรเตรียมความพร้อมก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว ควรมีการปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยว
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อย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ  และเมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์ควรมีการกล่าวอำลา 
และตรวจสอบความเรียบร้อย ทั้งนี้ควรพัฒนาทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม และทักษะใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความตรงต่อเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก  
 ศักยภาพประเภทที่ 2 (แทนสัญลักษณ์ในภาพ ) คือ ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเห็นว่าเป็นศักยภาพที่เป็นควรพัฒนา ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ควรศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน ควรฝึกฝนทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย ทักษะการ
จัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว และควรปรับทัศนคติในแง่บวกโดยการการเห็นคุณค่าของงาน 
ปรับปรุงการแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย รวมถึงฝึกฝนปฏิภาณ ไหวพริบ 
 ศักยภาพประเภทที่ 3 (แทนสัญลักษณ์ในภาพ ) คือ ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเห็นว่าเป็นศักยภาพที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ควรพัฒนาการ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ปรับ
มุมมองทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี การมีจิตใจรักในงานบริการ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่ การมีกิริยามารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม การ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น ความตระหนักในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสมอภาคให้การบริการทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก ์
 ศักยภาพประเภทที่ 4 (แทนสัญลักษณ์ในภาพ ) คือ ศักยภาพที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเห็นว่าเป็นศักยภาพที่สามารถปฏิบัติได้ดีควรส่งเสริม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น ความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์แต่ละด้าน มีดังนี้ 
  1. จัดโครงการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เมื่อมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ต้องการให้มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลมากที่สุด ทั้งนี้มัคคุเทศก์ต้อง
มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และสามารถให้ข้อมูลที่ง่ายแก่การเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว  
  2. จัดโครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ได้แก่ ทักษะความพร้อม
ก่อนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานนำเที่ยว การรับเข้า -ส่งออก การอำนวยความสะดวกให้แก่
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นักท่องเที่ยว การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างความสนุกสนานให้
เกิดแกน่ักท่องเที่ยว รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
  3. จัด Workshop ให้กับมัคคุเทศก์ ในเรื่อง “ปลุกความเป็นไกด์ เล่าเรื่องยังไงให้น่า
จดจำ” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มดีกรีความเป็นมัคคุเทศก์คุณภาพ
ที่นักท่องเที่ยวต้องประทับใจ 
  4. จัดโครงการอบรม “ทัศนคติการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นไกด์” เพื่อ
ปรับมุมมองของมัคคุเทศก์ให้มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักงานบริการ หวงแหนสมบัติของชาต ิ 
  5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และเสริมศักยภาพสำหรับมัคคุเทศก์ 
โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งกายที่สุภาพ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท
และปฏิภาณไหวพริบในการทำงานของมัคคุเทศก์ 
  6. ควรมีการสร้างจิตสำนึกมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง และมีการจูงใจโดยการยกย่อง
มัคคุเทศก์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้มัคคุเทศก์มีความตรงต่อเวลา มีความ
ตระหนักในหน้าที่ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และศรัทธาในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
  7. เนื่องจากบริการที่นักท่องเที่ยวต้องการจากมัคคุเทศก์คือ การดูแลต้อนรับ การให้
คำแนะนำ และการบริการนำเที่ยว ดังนั้นควรพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการบริการของมัคคุเทศก์ให้
มีมาตรฐานการบริการในระดับสากล 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล พบว่า ศักยภาพ
ที่ต้องเร่งปรับปรุงของมัคคุเทศก์จังหวัดสตูลคือ ศักยภาพด้านความรู้ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ทั้งนี้
รายละเอียดของศักยภาพแต่ละด้านก็ยังพบข้อควรปรับปรุงมากพอสมควร ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
โดยการจัดอบรม เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้จำนวนมากให้กับมัคคุเทศก์ และ
มัคคุเทศก์ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อให้มัคคุเทศก์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรใช้แนวทางอื่นๆในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ควบคู่กับการฝึกอบรม เช่น 
ควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาวิชาการสำหรับมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ คู่มือ ตำรา เป็นแหล่ง
พัฒนาทางวิชาการ มีการสนับสนุนความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สมาคม ชมรมมัคคุเทศก์ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรมีเว็บไซต์และฐานข้อมูลทางวิชาการสำหรับมัคคุเทศก์ 



 179 

  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมและพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ เช่น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา สำนักทะเบียนมัคคุเทศก์ สถาบันการศึกษาที่มีการเทียบหลักสูตรบัตร
มัคคุเทศก์ประเภทต่างๆ เป็นต้น ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ โดยควรให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะ นอกจากนี้ควรส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
  4. ภาคธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสตูล ควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาในวิชาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งต่อ
การแข่งขัน 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะจังหวัดสตูล การศึกษาครั้งต่อไปควรนำไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พัทยา เชียงใหม่ เป็นต้น 
  2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะมุมมองของนักท่องเที่ยว ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น 
  

5.4 ข้อจำกัดงานวิจัย  

 เนื่องจากในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามของผู้วิจัยนั้น อยู่ในช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) จึงทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวตาม
สัดส่วนที่เหมาะสมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการเก็บตามสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 200 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 200 คน 
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แบบสอบถามการวิจัย 

 แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัด
สตูล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ

ศึกษาระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 2) เพื่อประเมินศักยภาพ

มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประส งค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด 
โดยคำตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 
และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ทั้งนี้แบบสอบถามนี้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 แบบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
        
          นายสิทธา อนันธขาล   

                                นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   
                              คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 การประเมินระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล โดยการทำ
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ระดับความสำคัญ 

ศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 

ระดับผลการปฏิบัติงาน  
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น้อ

ย 
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) 
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ง (
3) 

ดี 
(4

) 
ดีม

าก
 (5

) 

ด้านความรู ้
     1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ      

     
2. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร ์เอกลักษณไ์ทย ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 
     

     3. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน      

     4. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว      

     5. มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ยั่งยืน      

ด้านทักษะ 

     

6. การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ก่อนการรับและสง่
นักท่องเที่ยว เช่น การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
การเตรียมป้ายช่ือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดต่อนัด
หมายรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

     

     

7. การปฏิบัติระหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเตรียมอาหาร การกล่าวต้อนรับ การแจ้ง
รายละเอียดการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกบักฎ/วัฒนธรรม 
การสร้างบรรยากาศในรถใหส้นุกสนานอย่างสร้างสรรค์ การ
แจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น 

     

     

8. เมื่อสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคเุทศก์มีการ
กล่าวอำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อ
ป้องกันนักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ 

     

     9. มีการการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว       

     
10. มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ตลอดเวลาการเดินทาง 
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ระดับความสำคัญ 

ศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 

ระดับผลการปฏิบัติงาน  
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     11. มีทักษะการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสม      

     12. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      

     13. มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย      

     
14. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

     

ด้านทัศนคต ิ

     15. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ด ี      

     16. มีจิตใจรักในงานบริการ      

     17. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส      

     18. อุทศิเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที่      

     19. เห็นคณุค่าของงานทุกประเภท      

     20. ให้ความสำคัญต่อการบริการผู้อื่น      

ด้านบุคลิกภาพ 

     
21. มีกิริยามารยาทที่ด ีเช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม 

ถ่อมตน  
     

     22. มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น      

     23. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี      

     24. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย      

     25. มีความเช่ือมั่นใจตนเอง      

     26. มีความเฉลียวฉลาด      

ด้านจรรยาบรรณในวชิาชีพมัคคุเทศก ์
     27. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ      

     28. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       

     29. มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกนั      

     30. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก ์      

     31. มีความตรงต่อเวลา      
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ     เกิดในปี พ.ศ. 2541 เปน็ต้นไป (Generation Z)  
     เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y)    
     เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X)    
     เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507 (Baby boomer)    
3. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตรี  
4. สถานภาพ   โสด    สมรส    หย่าร้าง/หม้าย 
5. อาชีพ    พนักงานของรัฐ  พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว 
     นักเรียน/นักศึกษา  เกษียณอายุ       ว่างงาน      
     อื่นๆ ................................................. 
6. รายได้ต่อเดือน  ..........……………………………………………….. (USD/THB/SGD/EURO) 
7. ภูมิลำเนา  ..........…………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการใช้บริการมัคคุเทศก์ 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. ท่านจองรายการนำเที่ยวผ่านช่องทางใด 
   บริษัทนำเที่ยว   ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว  Walk-in   
   อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์   อื่นๆ (ระบุ)…………………… 
2. เหตุผลของท่านในการใชบ้ริการมัคคุเทศก์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ความสะดวกในการท่องเที่ยว  ต้องการผู้แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเทีย่ว    
  ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยว  ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว   
  อื่นๆ ....................... 
3. ท่านต้องการให้มัคคุเทศกน์ำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ทะเล    น้ำตก    ถ้ำ   
  ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรมประเพณี   ห้างสรรพสินค้า 
   อื่นๆ……………………….. 
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4. ในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านใช้บริการมัคคุเทศก์บ่อยครั้งหรือไม่ 
   ครั้งแรก   เคย 2 ครัง้   เคย 3 ครัง้ 
   มากกว่า 3 ครั้ง 
5. ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ท่านต้องการใช้บริการกับมัคคุเทศก์เพศใด 
   มัคคุเทศกช์าย  มัคคุเทศกห์ญิง 
6. ท่านมีความสนใจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ดำน้ำ   พายคายัค   ทำผ้าบาติก   
   ฝึกทำอาหาร-ขนมพื้นเมอืง  ล่องแก่ง  ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ 
   ชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง  อื่นๆ.................... 
7. ท่านต้องการให้มัคคุเทศก์ให้บริการอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   การดูแลต้อนรับ  การรับเข้า-ส่งออก  การให้คำแนะนำ   
   ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ ที่พัก ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ เคาน์เตอร์สายการบิน 
   บริการนำเที่ยว  อื่นๆ…………………. 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอบพระคุณทีท่่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
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Questionnaire 

This questionnaire is a tool for educational use "Guidelines for the 
Development of Tourist Guide Competency in Satun Province ” which is part of 
Master of Management Studies Integrated Tourism and Hospitality Management, 
Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration 
(NIDA). 

To achieve the objectives of this study, the researcher would like to ask for 
your cooperation in answering the following questions. The questionnaire is based on 
the most realistic opinions. Your answers will be very useful in development to 
tourist guide competency in Satun Province. The researcher will keep your 
information confidential and will present the results of the research in the overall only. 

The questionnaire is divided into 4 parts as following  
1. Questionnaire for tourist guide competency in Satun Province 

2. Questionnaire for personal factors  

3. Questionnaire for tourism behavior information 

4. Suggestion 

 

                            Thank you for taking the time to answer these questions.    

                                                       Mr. Sittha Ananthakhan 
    Master of Management Program student 

         Graduate School of Tourism Management  
                                        National Institute of  Development Administration 
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Part I : Questionnaire for tourist guide competency in Satun Province       
Remarks: Please mark √ in the box that corresponds to you. 
 

Level of 
Importance 

Tourist guide Competency in Satun Province       

Level of 
Performance 
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(4
) 
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5)

 

Knowledge 

     1. Knowledge of foreign languages      

     
2. Knowledge about history, Thai identity, Thai art and 

culture 
     

     
3. Knowledge about Thailand and the ASEAN 

Community. 
     

     4. Knowledge about tourist attractions      

     5. Knowledge of sustainable tourism in various forms      

Skill 

     
6. The preparation of the guide before receiving and 
sending tourists 

     

     7. Practices during a full tour of various matters      

     

8. When the trip has ended , the tour guide said farewell. 
Check the order in the vehicle to prevent tourists from 
leaving items on the vehicle. 

     

     9. There is facilities for tourists.      

     
10. There is a well-being and safety for tourists 
throughout the journey. 

     

     11. Have appropriate time management skills      

     12. Have skills to solve immediate problems      

     
13. Have skills in story telling Conveying or conveying 
meaning 

     

     
14. Have skills to manage differences of tourists Including 
an understanding of cross culture 
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Level of 
Importance 

Tourist guide Competency in Satun Province       

Level of 
Performance 
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t (
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Attitude 

     15. Have a positive attitude and are optimistic      

     16. Have a love of service      

     17. Good mood, beaming      

     18. Fully devote time to the tour guide work      

     19. Appreciative of all types of work      

     20. Give importance to service to others      

Personality 

     21. Good manners such as respect, polite, humble      

     22. The opinions of others are accepted      

     23. Good human relations with other people      

     24. Dress clean and polite      

     25. Have confidence in yourself      

     26. Have intelligence      

Ethic 

     27. Have awareness of duty responsibility      

     28. Profession with honesty      

     29. Be equal Providing thorough and equal service      

     30. Love and faith in the tour guide career      

     31. Be punctual      

 

Part 2 : Personal factors 
Remarks: Please mark √ in the box that corresponds to you. 
1. Gender   Male   Female 
2. Age     Generation Z  Generation Y  
     Generation X  Baby boomer 
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3. Education   Undergrad Degree  Bachelor Degree  Postgraduate 
4. Status   Single   Married    Divorce 
5. Occupation   Government officer  Company employee  
     Owner Business   Student    
     Retire        Unemployment      
     Others (……………………………………) 
6. Income per month  Under 500 USD   500 – 1,500 USD   
    1,501 – 2,500 US    2,501 – 3,500 USD   
    Over 3,500 USD 
7. Country ..........…………………………………………………. 
 
Part 3 : Tourism behavior information 
Remarks: Please mark √ in the box that corresponds to you. 
1.  How did you book the tour program? 
  Travel agent  Walk-in   Website   Others…………………… 
2. Your reason for using the tour guide service (Answer more than one question) 
  Ease of travel    Need advice about tourist attractions 
  Get a travel experience  Safety in tourism  Others…………………… 
3. What type of tourist attractions would you like to have a tour guide? (Answer more 
than one question) 
   Sea and beach  Waterfall   Cave  History 
   Culture   Shopping mall  Others…………………… 
4. In travel Do you use the tour guide often? 
   1 Time   2 Times  3 Times  More than 3 Times 
5. In each travel trip Which sex guide do you want to use the service? 
  Male Tourist guide  Female Tourist guide 
6. What tourism activities are you interested in? (Answer more than one question) 
   Scuba   Kayak   Batik painting  
   local desserts cooking class   Thai food cooking class 
   See stalactites and stalagmites in the cave.  
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   Visit the local market selling local products.  Others…………………… 

7. What services do you want the guide to provide? 
   good care and hospitality  Transfer in– Out  Advising  
   Check in-out (Accommodation)    Check in (Flight Ticket) 
   Tour service   Others…………………… 

 
Part 4 : Suggestion 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thank you for your answer 
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ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 
แบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม แล้วนำส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน มีรายช่ือ ดังต่อไปนี ้

1. ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย 
 อาจารย์ประจำคณะการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. นายหรน ทิ้งปากถ้ำ 
 นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 
3. นายอาเล็น ระสุโส๊ะ 
 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน 

พบว่า มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ดังนั้นแบบสอบถามทุกข้อของผู้วิจัยในครั้งนี้ จึงมีความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป  
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รายการความคดิเห็น 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค่า IOC 

 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

+1 +1 +1 1.00 

2. อาย ุ
1) เกิดในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป (Generation Z) 
2) เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y)   
3) เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X)   
4) เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507 (Baby boomer)    

+1 +1 +1 1.00 

3. ระดับการศึกษา 
1) ต่ำกว่าปริญญาตรี 
2) ปริญญาตร ี
3) สูงกว่าปริญญาตรี 

+1 +1 +1 1.00 

4. สถานภาพ 
1) โสด 
2) สมรส 
3) หย่าร้าง/หม้าย 

+1 +1 +1 1.00 

5. อาชีพ 
1) พนักงานของรัฐ 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 
3) ธุรกจิส่วนตัว 
4) นักเรียน/นกัศึกษา 
5) เกษียณอาย ุ  
6) ว่างงาน 
7) อื่นๆ……………………………… 

+1 +1 +1 1.00 

6. รายได้ต่อเดือน……………………………………………………. 
………………………………….….(USD/THB/SGD/EURO) 

+1 +1 +1 1.00 

7. ภูมิลำเนา……………………………………………….…………. +1 +1 +1 1.00 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการใช้บริการมัคคุเทศก ์
8. ท่านจองรายการนำเทีย่วผ่านชอ่งทางใด +1 +1 +1 1.00 
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รายการความคดิเห็น 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค่า IOC 

 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 
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ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

1) บริษทันำเที่ยว 
2) ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว 
3) Walk-in  
4) อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ 
5) อื่นๆ………………………………………………... 

9. เหตุผลของท่านในการใช้บริการมัคคุเทศก์ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ความสะดวกในการท่องเที่ยว  
2) ต้องการผู้แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว    
3) ได้ประสบการณ์การท่องเทีย่ว 
4) ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
5) อื่นๆ………………………………………………... 

+1 +1 +1 1.00 

10. ท่านต้องการใหม้ัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ทะเล 
2) น้ำตก  
3) ถ้ำ 
4) ประวัติศาสตร ์
5) วัฒนธรรม ประเพณ ี
6) ห้างสรรพสินค้า 
7) อื่นๆ………………………………………………... 

+1 +1 +1 1.00 

11. ในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านใช้บริการมัคคุเทศก์
บ่อยครั้งหรือไม ่
1) ครัง้แรก 
2) เคย 2 ครัง้ 
3) เคย 3 ครัง้ 
4) เคยมากกว่า 3 ครั้ง 

0 +1 +1 0.67 

12. ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ท่านต้องการใช้
บริการกับมัคคุเทศก์เพศใด 
1) มัคคุเทศก์ชาย  
2) มัคคุเทศก์หญิง 

+1 +1 +1 1.00 
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รายการความคดิเห็น 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค่า IOC 
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ชี่ย
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าญ
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ชี่ย

วช
าญ
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ที่ 

3 

13. ท่านมีความสนใจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใดบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ดำน้ำ  
2) พายคายัค 
3) ทำผ้าบาติก  
4) ฝึกทำอาหาร-ขนมพื้นเมือง 
5) ล่องแก่ง 
6) ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ 
7) ชมตลาดนดัขายสินค้าพื้นเมอืง 
8) อื่นๆ..................................................... 

+1 +1 +1 1.00 

14. ท่านต้องการใหม้ัคคุเทศก์ให้บริการอะไรบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
1) การดูแลต้อนรับ 
2) การรับเข้า-สง่ออก  
3) การให้คำแนะนำ  
4) ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ ณ ทีพ่ัก 
5) ดูแลการเช็คอิน-เอาท์ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
6) บริการนำเที่ยว  
7) อื่นๆ..................................................... 

0 +1 +1 0.67 

ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ จังหวัดสตูล 
ด้านความรู ้
1. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ +1 +1 +1 1.00 

2. มีความรู้เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 1.00 

3. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน +1 +1 +1 1.00 

4. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว +1 +1 +1 1.00 

5. มีความรู้เกี่ยวกับการทอ่งเทีย่วในรูปแบบต่างๆทีย่ั่งยืน +1 +1 +1 1.00 

ด้านทักษะ 
6. การเตรียมความพร้อมของมคัคุเทศก์ก่อนการรับและส่ง 0 +1 +1 0.67 
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นักท่องเที่ยว เชน่ การเตรียมเอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง การ
เตรียมป้ายชื่อ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การติดตอ่นัดหมายรถรับ-ส่ง 
เป็นต้น 
7. การปฏิบัตริะหว่างการนำเที่ยวอย่างครบวงจรในเรื่องต่างๆ เช่น 
การเตรียมอาหาร การกล่าวตอ้นรับ การแจ้งรายละเอียดการ
เดินทาง การใหข้้อมูลเกี่ยวกับกฎ/วัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศ
ในรถให้สนกุสนานอย่างสร้างสรรค์ การแจ้งแหล่งที่พัก เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00 

8. เมือ่สิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์มีการกล่าว
อำลา ตรวจสอบความเรียบร้อยในยานพาหนะเพื่อป้องกัน
นักท่องเที่ยวลืมสิ่งของไว้บนยานพาหนะ 

+1 +1 +1 1.00 

9. มกีารการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  +1 +1 +1 1.00 

10. มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ตลอดเวลาการเดินทาง 

+1 +1 +1 1.00 

11. มีทักษะการบรกิารจดัการเวลาที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

12. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า +1 +1 +1 1.00 

13. มีทักษะในการเล่าเรื่องราว การถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย +1 +1 +1 1.00 

14. มีทักษะการจัดการความแตกต่างของนักท่องเที่ยว รวมถงึมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cross Culture 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านทัศนคติ 
15. มีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ด ี +1 +1 +1 1.00 

16. มีจิตใจรกัในงานบรกิาร +1 +1 +1 1.00 

17. อารมณ์ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส +1 +1 +1 1.00 

18. อุทิศเวลาให้กับงานมัคคุเทศก์อย่างเต็มที ่ +1 +1 +1 1.00 

19. เห็นคุณค่าของงานทุกประเภท +1 +1 +1 1.00 

20. ให้ความสำคัญต่อการบรกิารผู้อื่น +1 +1 +1 1.00 

ด้านบุคลิกภาพ 
21. มีกิริยามารยาทที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน  +1 +1 +1 1.00 

22. มีการยอมรบัความคิดเห็นของผู้อื่น +1 +1 +1 1.00 
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23. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อืน่ได้ด ี +1 +1 +1 1.00 

24. มีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย +1 +1 +1 1.00 

25. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง +1 +1 +1 1.00 

26. มีความเฉลียวฉลาด +1 +1 +1 1.00 

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมคัคุเทศก ์
27. มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ +1 +1 +1 1.00 

28. ประกอบอาชีพด้วยความซือ่สัตย์สุจริต  +1 +1 +1 1.00 

29. มีความเสมอภาค ให้การบริการทั่วถึงและเท่าเทียมกัน +1 +1 +1 1.00 

30. รักและศรัทธาในอาชีพมัคคเุทศก ์ +1 +1 +1 1.00 

31. มีความตรงต่อเวลา +1 +1 +1 1.00 
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง  
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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