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มรรยาทและการวางตวัของมคัคุเทศก์ 



 มรรยาท หมายถงึ กริยิา วาจา ทีถ่อืวา่เรยีบรอ้ย

 การวางตวั หมายถงึ พฤตกิรรม การปฏบิตั ิการท าตวัที่แสดงออกใหเ้หน็ ฉะนัน้มรรยาทและ
การวางตวัของมคัคุเทศก์ก็คอื กริยิา วาจา ท่าทาง การแสดงออก ขอ้ควรประพฤติและไม่ควร
ประพฤตขิองมคัคุเทศก ์เพื่อด ารงไวซ้ึง่เกยีรตภิูมขิองสถานภาพแห่งวชิาชพีมัคคุเทศก ์ทัง้น้ีการ
วางตวัของมคัคุเทศก์อาจหมายถงึ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ กาลเทศะ ซึ่งเป็นหลกัอนั
ควรประพฤตแิละเป็นคุณสมบตัอินัดงีามทีม่คัคุเทศกพ์งึปฏบิตั ิซึง่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวมปีระเดน็ที่
ส าคญัๆ ดงัน้ี (บุปผา คุมมานนท,์ 2541, หน้า 9 - 31) 



 1. มคัคุเทศก์ต้องผสมผสานระหว่างมรรยาทไทย กบัมรรยาทแบบต่างประเทศให้ได้ในลกัษณะที่
สอดคล้องกลมกลนืไม่ขดักนั และควรเน้นการแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ไทยให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทบัใจ

 2. พดูจาสภุาพ ไมเ่กรีย้วกราดกบันกัทอ่งเทีย่ว พยายามเกบ็อารมณ์โกรธไมท่ าใหง้านเสยี

 3. ไมพ่ดูคุยเรือ่งทุกขร์อ้นหรอืเรือ่งสว่นตวัใหน้กัทอ่งเทีย่วฟัง เพือ่ขอความเหน็อกเหน็ใจ

 4. ใหป้ฏบิตัใินการพดูกบันักท่องเทีย่วทัง้กลุ่มอย่างเท่าเทยีมไม่เลอืกอธบิายกับนกัท่องเทีย่วบางคน
ทีต่นชอบเท่านัน้

 5. ปฏบิตัตินใหน้กัทอ่งเทีย่วเกดิความไวว้างใจ และรูส้กึอบอุ่นใจในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

 6. ไมแ่สดงความสนิทสนมกบันกัทอ่งเทีย่วจนเกนิสมควรโดยเฉพาะในดา้นชูส้าว



ส่ิงทีม่คัคุเทศก์พงึปฏบิัต ิ(คู่มือมคัคุเทศก์, 2541) 



 1. ตอ้งรูจ้กัขอโทษเมือ่เกดิความไมส่ะดวกสบาย หรอืเกดิเหตุขดัขอ้งบางประการในการทอ่งเทีย่ว 
และควรรูจ้กัใหอ้ภยันกัทอ่งเทีย่วเมือ่เขาท าผดิไปบา้ง เชน่ มาไมต่รงต่อเวลา



 2.  หน้าตายิม้แยม้แจม่ใส รกัษาความสะอาดและสขุนิสยัสว่นตวัไมใ่หน่้ารงัเกยีจ



 3.  ก่อนพดูทุกครัง้ตอ้งดวูา่นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่พรอ้มทีจ่ะรบัฟังสิง่ทีเ่ราจะพดูหรอืยงั



 4. ตอ้งใหเ้วลาเป็นสว่นตวักบันกัทอ่งเทีย่วเพือ่ใหเ้ขาถ่ายรปู ซือ้ของทีร่ะลกึ หาของวา่งรบัประทาน 
โดยมคัคุเทศกต์อ้งนดัเวลา จุดทีข่ ึน้รถใหช้ดัเจน



 5. ตอ้งรกัษากริยิามารยาททีด่งีามแบบไทย เชน่ ไมห่ยบิ โยน ตะโกนขา้มศรีษะนกัทอ่งเที่ยว



 6. ตอ้งเป็นคนถ่อมตนเสมอไมค่วรอวดรูทุ้กเรือ่ง เพราะนกัทอ่งเทีย่วบางคนอาจมคีวามรอบรูม้ากกวา่
มคัคุเทศกก์ไ็ด ้   



 7. ชว่ยเหลอืนกัทอ่งเทีย่วทุกครัง้เมือ่มโีอกาสโดยไมต่อ้งใหเ้ขาเอ่ยปากขอ อยา่ละเลยเดก็เลก็ และ
คนชรา ผูพ้กิาร โดยเฉพาะการเดนิขึน้ลงบนัได ขา้มถนน ฯลฯ



 9.  ในขณะทีอ่ยูบ่นรถถา้นกัทอ่งเทีย่วยงัตื่นตวั มคัคุเทศกไ์มค่วรปล่อยใหบ้รรยากาศเงยีบเหงาโดยเปล่าประโยชน์ ควรเล่าเรือ่งราว
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทอ่งเทีย่ว หรอืหากจิกรรมเพือ่สรา้งบรรยากาศของการทอ่งเทีย่ว รูจ้กัวธิกีารสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่น
เป็นกนัเอง ใหน้กัทอ่งเทีย่วรูส้กึผอ่นคลาย  สนุกสนานเป็นกนัเอง 



 10.  พยายามจ าชือ่และเรยีกชือ่นกัทอ่งเทีย่วใหไ้ดจ้ะท าใหเ้ขารูส้กึภมูใิจ และเป็นการช่วยสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์หเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็



 11.  สอดแทรกความรู ้เกรด็เลก็เกรด็น้อยเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ใหค้ าแนะน านกัทอ่งเทีย่ว
ตลอดระยะเวลาการเดนิทาง จะท าใหเ้ขามคีวามรูส้กึคุม้ค่าในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว



 12. จ าหลกัปฏบิตัไิวเ้สมอวา่ “มคัคุเทศก ์ควรตอ้งตื่นก่อนนอนทหีลงั และกนิทหีลงั
แต่ตอ้งอิม่ก่อน” นกัทอ่งเทีย่วทุกครัง้



 13. มไีมตรจีติสภุาพ อ่อนโยน ออ่นน้อมถ่อมตน



 14. มวีนิยัในตนเอง เกบ็อารมณ์ ความรูส้กึ ไมห่วัน่ไหวงา่ยเมือ่เจอปัญหา



 15. เป็นคนช่างสงัเกตรู้จกัแยกแยะการท างานใหไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว มีไหวพริบ  
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้



 16. มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพมคัคุเทศก ์และต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว



 17. มีความเป็นตวัของตวัเอง เช่ือมัน่ในตวัเอง สามารถตดัสินใจในปัญหาโดยไม่ลงัเลใจ 
กลา้ในส่ิงท่ีควรกลา้ ไม่หลีกหนีปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะอยูใ่นหนา้ท่ี



 18. มีความซ่ือสตัยไ์ม่เรียกร้องผลประโยชน์จากนกัท่องเท่ียว



 19. รักและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ทนต่อสภาพกดดนัต่างๆ ได้



 20. ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว



 21. ตรงต่อเวลา และตอ้งควบคุมใหน้กัท่องเท่ียวตรงต่อเวลาดว้ย



 22. แต่งกายเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดี 



 23. มีความประพฤติ และกิริยามารยาทท่ีดี การแสดงออกทางสีหนา้ท่าทาง ควรอยูใ่นลกัษณะ
ของความเป็นผูน้ าท่ีน่าเช่ือถือ ตอ้งมีความส ารวมไม่โลดโผนจนเกินงาม ฯลฯ



 24. เป็นแบบอยา่งทีด่ตี่อรุน่น้อง ท างานใหฉ้บัไว จา่ยงานใหผู้ช้ว่ยทมีงานอยา่งทัว่ถงึ 
ไมล่ าเอยีง



 25. น านักท่องเทีย่วไปตามรายการต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมอย่างเคร่งครดั ถา้มี
การเปลี่ยนแปลงต้องอธิบายเหตุผลให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ หรอือาจขอค าปรกึษา
บรษิทัก่อนการตดัสนิใจ



 26. ตอ้งใหเ้กยีรตมิคัคุเทศกค์นอื่น ดว้ยการท างานแบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ไมท่ างานแบบ
นินทาว่ารา้ยหรอืบรกิารแขกของตนใหเ้ด่นกว่าเหนือกว่าเพื่อขม่มคัคุเทศกบ์รษิทัอื่น(ขอ้
น้ีทวัรไ์ทยท ากนัมาก ไมด่เีลยครบั)



 27. หมัน่ศกึษาหาความรูจ้ากสิง่ต่างๆ รอบตวั เพื่อจะไดเ้ป็นมคัคุเทศกท์ี่ทนัสมยัตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมอาชพี  ป้ายหรอืแผ่นพบั ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวที่มขีอ้มูลทนัสมยั 
เวป็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง แมก้ระทัง่เรือ่งขอ้มลูการเดนิทาง เสน้ทางถนนหนทางจากพนกังานรถ 



 28. การพดูคุยกบันกัทอ่งเทีย่วตอ้งวางตวัเหมาะสม ปฏบิตัติ่อทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนัไมว่า่
เดก็ คนแก่ ลกูจา้ง คนท างาน นายจา้ง ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 



 29. หลงักลบัจากน าเทีย่ว ตอ้งรบีจดัการเคลยีรบ์ญัชคีา่ใชจ้่ายและคนือุปกรณ์ทีย่มืมาให้
เรยีบรอ้ย ไมด่องงานหรอืน าคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืไปหมนุใชส้ว่นตวั





1. ไมต่ะโกน ปรบมอืดงัๆ เพือ่เรยีกใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาหาตน



 2. ไมพ่ดูดุด่าว่ากล่าวหรอืแสดงความไมพ่อใจออกทางสหีน้าต่อนกัทอ่งเทีย่วเมื่อเขาท าผดิพลาด 
เชน่ มาผดิเวลา หรอืไมใ่หค้วามรว่มมอื แต่ควรพดูโดยขอความรว่มมอือยา่งสภุาพ



 3. ไมส่บูบุหรี ่หรอืเสพของมนึเมาและมัว่สมุอบายมขุโดยเฉพาะกบันกัทอ่งเทีย่วขณะปฏบิตัิ
หน้าที่



 4. ไมท่ าตวัเป็นผูรู้เ้พยีงผูเ้ดยีว อยา่ตัง้หน้าตัง้ตาพดู ในลกัษณะเป็นการสอนมากเกนิไป 
ควรมบีรรยากาศของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็บา้ง



 5. ไมไ่ล่ตอ้นจีเ้รง่นกัทอ่งเทีย่วใหร้บีทอ่งเทีย่วและใหข้ึน้รถโดยไว โดยไมม่เีวลาหยุดพกั
และสว่นใหญ่ยงัไมไ่ดส้มัผสับรรยากาศจากสถานทีท่อ่งเทีย่วไดอ้ยา่งเตม็ที่



 6.   ไมค่วรตตีนเสมอนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ ไมค่วรนัง่โต๊ะอาหารโต๊ะเดยีวกบันกัท่องเทีย่ว 
นอกจากถูกรอ้งขอ  และใหจ้ าไวเ้สมอวา่เรามาเป็นใหผู้บ้รกิารไมค่วรท าตวัสนิทสนมกบั
นกัทอ่งเทีย่วเกนิขอบเขตโดยเฉพาะเรือ่งชูส้าว



 7. ไมค่วรตอบวา่ไมรู่เ้มือ่นกัทอ่งเทีย่วถาม เพราะจะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วขาดความเชื่อถอื 
แต่ควรตอบแบบสงวนทา่ทใีนท านองวา่ไมแ่น่ใจในค าตอบ แต่จะไปหาค าตอบใหใ้น
ภายหลงั



 8.  ไมค่วรปล่อยใหน้กัทอ่งเทีย่วท่องเทีย่วเองโดยไรจุ้ดหมายปลายทาง ปราศจากค าแนะน าที่
ดจีากมคัคุเทศก์



 9.  ไม่ควกั ล้วง จิ้ม แกะ เกา ร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึงหรอืไอ จามต่อหน้านักท่องเที่ยว 
หากกลัน้ไมไ่ดก้ค็วรหนัเหความสนใจไปทีอ่ื่นเสยีก่อน หรอืไมก่ท็ าใหแ้นบเนียน



 10. ไม่หลอกลวงน าพานักท่องเที่ยวไปซื้อของที่มคีุณภาพต ่าราคาแพง ต้องมคีวามซื่อสตัย์ พา
นกัท่องเทีย่วไปเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นทีม่คีุณภาพ ไมค่ะยัน้คะยอใหน้กัท่องเที่ยวซือ้ของจนออกนอก
หน้า ต้องค านึงถงึประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลกัมากกว่าประโยชน์ทีต่นจะได้รบั เวลารบัค่า
นายหน้าควรปฏบิตัอิยา่งแนบเนียนอยา่ใหน้กัทอ่งเทีย่วเหน็ 



 11.  ไม่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเชงิท าลายศลิปวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม ท าลายธรรมชาต ิ
แต่ตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื



 12. ไม่ควรพูดหรอืเล่าเรื่องตลกลามก หรอืเรื่องทีเ่กี่ยวกบัชาต ิศาสนา การเมอืง ความ
เชื่อ ในทางลบ มคัคุเทศก์ควรหลกีเลี่ยงค าพูด การกระท าในเรื่องที่อาจขดัต่อความคดิ
ความรูส้กึของนกัทอ่งเทีย่ว



 13.  ไม่กล่าวต าหนิ โยนหรอืโทษความผดิพลาดใหผู้อ้ื่น ไม่ว่าเป็นความผดิของใครมัคคุเทศกต์อ้ง
เขา้ไปมสีว่นแกไ้ขปัญหาเสมอ



 14.  ไมโ่ตเ้ถยีง ประชดประชนั หรอืทะเลาะกบันกัทอ่งเทีย่ว



 15.  ไมเ่ลอืกปฏบิตัใิหก้บันกัทอ่งเทีย่วเฉพาะราย



 16. ไมเ่ล่าเรือ่งสว่นตวัหรอืบ่นความทุกขย์ากเศรา้โศกเสยีใจใหน้กัท่องเทีย่วฟัง เพื่อเรยีกรอ้ง
บางสิง่บางอยา่ง



 17.  ไม่โก่งหรอืบอกราคาขายแก่ทางรา้นคา้หรอืแหล่งเขา้ชมต่างๆ เพื่อใหท้างรา้นหรอืแหล่ง
เขา้ชมนัน้เรยีกเกบ็จากนกัท่องเทีย่วแพงกว่าปกต ิเพื่อประโยชน์ของตน เป็นสิ่งทีไ่มค่วรกระท า
เป็นอยา่งยิง่



 18.  ไมช่กัจงูใหน้กัทอ่งเทีย่วท าสิง่ผดิกฎหมาย เชน่ เล่นการพนนั, การเสพสิง่เสพตดิตอ้งหา้ม 



 19.  ไมแ่สดงใหเ้หน็ถงึความออ่นแอต่อลมฟ้าอากาศ ความยากล าบากในการเป็นผูน้ าเทีย่ว ฯลฯ



 20.  ไมท่ะเลาะกบันกัทอ่งเทีย่ว ตอ้งรบัฟังปัญหาก่อนแลว้คอ่ยชีแ้จงเหตุผล หลงัจาก
นกัทอ่งเทีย่วอารมณ์เยน็แลว้



 21.  ไมข่อยมืเงนิจากนกัทอ่งเทีย่วไมว่า่กรณใีด



 22.  ไมใ่ชค้ าพดูเชงิสัง่การหรอืกระท าการเชงิบงัคบัใหน้กัทอ่งเทีย่วอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
ตน แต่ควรใชค้ าพดูในเชงิขอความรว่มม



 23.  ไม่บรรยายข้อมูลมากเกินไปจนเกินกว่านักท่องเที่ยวจะรับได้ ควรดูอาการของ
นักท่องเที่ยวเป็นหลกั และควรใหน้ักท่องเที่ยวไดท้ าความเขา้ใจในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
ดว้ยตนเองบา้ง



 24.  ไม่ควรฉวยโอกาสเอารดัเอาเปรยีบนักท่องเที่ยว โดยการท าตวัเป็นตวัแทนในการรับ
แลกเปลีย่นเงนิใหก้บันกัทอ่งเทีย่วโดยคดิราคาแลกเปลีย่นเพือ่ใหต้นไดป้ระโยชน์อยา่งน่าเกลยีด



ส่ิงทีม่คัคุเทศก์พงึปฏบิัตอิย่างระมดัระวงั



 1. การพดูถงึบุคคลทีส่าม หรอืเรือ่งทีล่ะเอยีดออ่นต่อความรูส้กึ เชน่ ศาสนา การเมอืง ฯลฯ



 2. การบรกิารบนโต๊ะอาหาร การใชช้อ้นกลาง การบรกิารจดัแบ่งอาหารเป็นถว้ยเลก็ ขอ้จ ากดั
ของแขกในการทานอาหาร ความเชื่อในการทานอาหารของแขกแต่ละคนเชน่ การพลกิตวัปลา 
ฯลฯ และทัง้น้ีมคัคุเทศกค์วรใหค้ าแนะน าวฒันธรรม วธิกีารรบัประทานอาหารในแต่ละทอ้งถิน่ที่
ไปดว้ย



 3. การใหเ้วลาแขกในสถานทีต่่างๆ อยา่งเหมาะสม ลงตวั โดยไมใ่หเ้วลาแขกอนัน้อยนิดใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ขาชื่นชอบ และไมใ่หเ้วลาอยา่งมากมายในที่ๆ เขาเหน็วา่ไรป้ระโยชน์ไม่
คุม้ค่าเสยีเวลาทีจ่ะอยู ่



 4. การวางตวัต่อแขกทีเ่ขา้มาหา มาพดูคุย ซึง่แขกแต่ละคนกม็เีจตนาทีต่่างกนั



 5. การพดู การจา การแต่งกาย การปฏบิตัตินทีเ่ป็นแบบอยา่ง เสมอตน้เสมอปลายตลอด
ระยะเวลาน าเทีย่ว



 6. ค าถามยอดฮติทีม่คัคุเทศกเ์จอเสมอและตอ้งตอบใหไ้ด ้เชน่ หอ้งน ้าอยูท่างไหน  อกีนานไหมกวา่จะถงึ ตอนนี้เราอยูท่ีไ่หน



 8. การเขา้รบับรกิารในสถานประกอบการต่างๆ มคัคุเทศกต์้องบรกิารแขกใหลุ้ล่วงก่อน และ
ระมดัระวงัการรบับรกิารจากสถานประกอบการทีม่อบใหม้คัคุเทศกต์อ้งไมเ่กนิหน้าเกนิตาแขก 
เชน่ ใหอ้าหารทีด่กีวา่ ใหห้อ้งพกัทีด่กีวา่ เป็นตน้



 9. มมีนุษยสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิารอยา่งทัว่ถงึ ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ



 10. การบริการด้วยอธัยาศัยไมตรีแห่งความเป็นไทย เพราะท่านคือคนไทย ต้องน าเอกลักษณ์
วฒันธรรมความเป็นไทยเสนอต่อสายตานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเข า
คาดหวงัเหน็รอยยิม้และการบรกิารดว้ยความเป็นไทย ปฏบิตังิานดว้ยรอยยิม้ ไหวท้กัทายแขกใหเ้ป็น
กจิวตัร



 11. ใหค้วามส าคญัในการท าหน้าทีน่ าเทีย่ว การบรกิารแขก ใหแ้ขกไดป้ระทบัใจ เหนือสิง่อื่นใด 
โดยเฉพาะผลประโยชน์สว่นตวัควรละเวน้



 12. การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็นมิตรถ้อยทีถ้อยอาศัย และเอื้ อเฟ้ือ 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัไมว่่าจะเป็นกบัพนกังานรถ พนกังานโรงแรม พนกังานรา้นอาหาร 
สต๊าฟช่วยงาน ไม่ควรคดิ-ท างานแบบแบ่งแยกว่าตวัเองเป็นผูน้ า คนอื่นต้องเป็นผูต้าม 
ตอ้งเชื่อฟังตน เพราะคนอื่นจะท างานดว้ยล าบาก และไมม่คีวามสขุ ฯลฯ



 13. ดแูลใสใ่จในสวสัดภิาพความปลอดภยั ทัง้รา่งกายและทรพัยส์นิ ตลอดจนรกัษาผลประโยชน์
ของนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นนิสยั 



 14. หาวธิกีารสร้างความสมคัรสมาน สามคัค ีเพื่อสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวแก่หมู่คณะ
เดนิทาง เพื่อมคัคุเทศกจ์ะไดท้ างานดว้ยความราบรื่น ไดร้บัความรว่มมอืจากนกัท่องเทีย่ว
เป็นอยา่งด ี



 15. การรวบรวมสมาชกิ การนบัจ านวนแขกแต่ละครัง้ใหท้ าดว้ยความรวดเรว็ แมน่ย าและ
ควรใชค้ าพดู จติวทิยาเชงิขอความรว่มมอืต่อแขกหากแขกสายไมร่กัษาเวลา



 16. ย า้เตอืนเรือ่งการซือ้สิง่ของทีอ่าจเป็นสิง่ผดิกฏหมาย และหา้มน าออก หรอืตอ้งเสยี
ภาษ ีสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิ ของทีไ่มส่ามารถน าขึน้เครือ่งได ้และของทีค่วรน าตดิตวั
ขึน้เครือ่งบนิ การรบัฝากของ เรือ่งเหล่าน้ีมคัคุเทศกม์หีน้าทีต่อ้งแนะน าแขกเพือ่ไมใ่ห้
เกดิขอ้ผดิพลาดระหวา่งการเดนิทางเขา้ออกประเทศ



 17. การคอยช่วยเหลือดูแลการเข้าออกนอกราชอาณาจกัร ทัง้ในและต่างประเทศ 
เพราะแขกอาจถูกกกัตวั สอบถาม สอบประวตั ิมคัคุเทศก์จงึควรต้องอยู่อ านวยความ
สะดวกแขกจนคนสุดทา้ยเสมอ ไมค่วรเดนิน าหน้าปล่อยลกูคา้ใหแ้กไ้ขปัญหาเอาเอง



 18. การปรบัเปลีย่นรายการทวัร ์ควรท าดว้ยเหตุผลจ าเป็น โดยตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั



 19. การแก้ไขปัญหาใดๆ ควรค านึงถึงความรู้สึก ความพึงพอใจของลูกค้าและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งรอบดา้น การน้อมรบัการแก้ไขปัญหาดว้ยรอยยิม้และความตัง้ใจจรงิจงึ
เป็นหนทางออกไดอ้ยา่งดเีสมอ



 20. นกัท่องเท่ียวคาดหวงัความประทบัใจระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวเสมอ 
มคัคุเทศกจึ์งไม่ควรปล่อยใหบ้รรยากาศเงียบเหงาเปล่าประโยชน์ หลงับรรยาย
ขอ้มูลควรเล่าเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ หรือหากิจกรรมเสริมมาเปล่ียน
บรรยากาศใหเ้หมาะกบักลุ่มคณะลูกคา้



จรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์



 พระราชบญัญตัธิุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2535 ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยว และผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้อง กันการ
ประกอบการและการน าเทีย่วทีไ่มม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่มอียู่ชดัเจนวา่

 1. หา้มจดัน าเทีย่วโดยไมม่ใีบอนุญาต หรอืประกอบการน าเทีย่วในระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต

 2. หา้มท าหน้าทีม่คัคุเทศก ์โดยไมม่ใีบอนุญาต หรอืปฏบิตังิานระหวา่งถูกพกัใช้ใบอนุญาต

 3. จะตอ้งไมป่ฏบิตัผิดิกฎเกณฑอ์ื่นๆ ทีว่างไว ้เชน่ จา้งมคัคุเทศกไ์มต่รงประเภทของใบอนุญาต 
หรอืยนิยอมใหผู้ท้ีไ่มใ่ชม่คัคุเทศกน์ าเทีย่ว หรอืเป็นมคัคุเทศกแ์ต่ไมต่ดิบตัรขณะปฏบิตัหิน้าทีห่รอืแต่ง
กายไมส่ภุาพ และประพฤตผิดิจรรยาบรรณอื่นๆ  

 4. ใบอนุญาตของผูป้ระกอบการน าเทีย่วและผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นมคัคุเทศกต์อ้งแสดงไวใ้นทีเ่ปิดเผย
ใหบุ้คคลทัว่ไปเหน็ไดช้ดั 



จากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่มคัคุเทศก์พึงต้องปฏิบตัิ หาก
เพิกเฉยไม่ใส่ใจ อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งต่างจากจรรยาบรรณหรือหลกัที่พึง
ปฏบิตัขิองผูป้ระกอบอาชพีมคัคุเทศก์ที่มไีว้เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลของงาน และใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อนักท่องเทีย่ว ซึง่จรรยาบรรณของมคัคุเทศกท์ีส่มาคมมัคคุเทศกอ์าชพี 
(สมอ.) ก าหนดไวเ้พือ่เป็นแนวทางปฏบิตัริว่มกนั มดีงัน้ี  

 1. เทดิทนูชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิด์ว้ยความบรสิทุธิใ์จ

 2. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธปิไตย

 3. ยดึมัน่ในศาสนาทีต่นนบัถอื ไมล่บหลู่ดหูมิน่ศาสนาอื่น

 4. มคีวามรบัผดิชอบและตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความ
เสยีสละ และอุทศิตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคญั จะละทิ้ง
หรอืทอดทิง้หน้าทีก่ารงานไมไ่ด้



 5. รกัษาชื่อเสยีงของตน โดยการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความสุจรติ และไม่แสวงหาผล ประโยชน์โดยมชิอบ
หรือปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเสื่อมเสียต่อศักดิศ์รี และเกียรติคุณของวิชาชีพ
มคัคุเทศก์

 6. พงึมทีศันคตทิี่ด ีพฒันาตนเองให้มคีุณภาพ คุณวุฒ ิคุณธรรม และทกัษะในการปฏบิัตงิานในวชิาชพี
มคัคุเทศก์

 7. พึงเป็นแบบอย่างในการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่องเที่ยวให้ยัง่ยืน ทัง้ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ศลิปวฒันธรรม

 8. ถือปฏิบตัิตามค าสัง่กฎระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม ของสถานที่
ทอ่งเทีย่วทุกแหง่ ตลอดจนการปฏบิตัตินตามกฎหมาย และระเบยีบของทางราชการ

 9. ประพฤตตินดว้ยความสุภาพ รูร้กัสามคัคตี่อผูร้่วมวชิาชพีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบุคคลทัว่ไปโดย
ปราศจากอคตใิดๆ ทัง้สิน้



จากจรรยาบรรณขา้งตน้ มคัคุเทศกห์ลายๆ คนยงัไมส่ามารถประพฤตปิฏบิตัหิรอืใหค้วามรว่มมอื
ไดด้นีกั จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัมาตรการทางกฎหมายเขา้มาช่วยก ากบัดูแล โดยคณะกรรมการธุรกจิน า
เที่ยวและมคัคุเทศก์ ได้ใช้อ านาจตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์  พ.ศ.2535 และ
ประกาศพฤตกิรรมที่มคัคุเทศก์ไม่ควรกระท าเน่ืองจากจะท าให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีงเกียรติยศ โดยไร้
จรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์ดงัน้ี

 1. การบงัคบัใหน้กัทอ่งเทีย่วซือ้รายการน าเทีย่วพเิศษ หมายถงึ มคัคุเทศกท์ี่แสดงกริยิาล่อลวง
หรอืขู่เขญ็ หรอืกระท าการใดๆ เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏบิัตติามโดยไม่สมคัรใจ 
นอกเหนือ จากทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บัผูป้ระกอบการน าเทีย่ว

 2. การน านักท่องเที่ยวไปซื้อสนิค้าที่เป็นการหลอกลวง หรอืมรีาคาสูงผดิปกติเพื่อให้ตนเอง
ไดร้บัคา่บ าเหน็จจากรา้นคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

 3.   การเรยีกรอ้งขอเงนิค่าทปิ หมายถงึ พูดจาโน้มน้าวขอความเหน็อกเหน็ใจแก่ตนว่าการน า
เทีย่วครัง้น้ีขาดทุนขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนเพิม่เป็นพเิศษ



 4.  อธบิายหรอืบอกกล่าวเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว อนัน ามาซึ่งความไม่ถูกตอ้ง และเสื่ อมเสยีแก่ชาติ
ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์รวมทัง้ภาพพจน์ของอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทย

 5. ไม่รบัผดิชอบงานในหน้าที่ของมคัคุเทศก์ ซึ่งจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตาม
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัรายการน าเทีย่วเป็นส าคญั หรอืละทิง้หน้าทีก่ารงาน

 6. ปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่ซื่อสตัย์สุจรติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระท าการใดเพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่วอยูใ่นสภาพทีต่อ้งปฏบิตัติามโดยไมส่มคัรใจ (สวุรรณชยั ฤทธริกัษ,์ 2545, 34 - 35) 



นอกจากน้ีในพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 ในบางมาตรากไ็ด้
กล่าวถงึขอ้ควรปฏบิตัทิีห่ากละเลยกห็มายถงึการไรซ้ึง่จรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์ดงัน้ี

 มาตรา 58 ในการรบัท างานเป็นมคัคุเทศก ์หา้มไมใ่หม้คัคุเทศกจ์่ายเงนิหรอืให้
ประโยชน์

 มาตรา 59  มคัคุเทศกต์อ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายการน าเทีย่วทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกจิน าเทีย่ว และจะด าเนินการใดใหเ้กดิความเสยีหายแก่นกัทอ่งเทีย่วมไิด้

 มาตรา 60 มคัคุเทศกต์อ้งไมใ่หห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นซึง่ไมม่ใีบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์
ท าหน้าทีเ่ป็นมคัคุเทศกแ์ทนตน



สรปุจรรยาบรรณท่ีมคัคเุทศกพึ์งปฏิบติั ดงัน้ี

 1. มคัคุเทศกผ์ูน้ าเทีย่วตอ้งมบีตัรอนุญาตในการน าเทีย่ว และทุกครัง้ทีป่ฏบิตัหิน้าที ่มคัคุเทศกต์อ้ง
ตดิบตัรอนุญาตทีห่น้าอกหรอืในจุดทีเ่หน็ไดช้ดั และควรน าเทีย่วในขอบเขตทีต่รงตามประเภททีร่ะบุ
ไวบ้นบตัรมคัคุเทศกเ์ท่านัน้

มคัคเุทศกก์ ำลงัปฏิบตัิหนำ้ท่ีในบรเิวณพระบรมมหำรำชวงั



2. มคีวามซื่อสตัย์ต่อเพื่อนร่วมงาน บรษิทัที่ว่าจ้างและต่อนักท่องเที่ยว ไม่
แสวงหาหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากนักท่องเที่ยว
นอกเหนือจากทีต่กลงกนัไว้



 3.  ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งผูน้ าเทีย่วทีด่ ี เคารพกฎเกณฑข์องบา้นเมอืงหรอื
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปถงึ  



 4.  ไม่หลอกลวง พูดจาโน้มน้าว หรอืประพฤติปฏิบตัิเชิงบงัคบัขู่เขญ็ต่ างๆ เพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่วหลงเชื่อ  หรอืใหผ้ลตอบแทนโดยไมส่มคัรใจเพือ่หวงัผลประโยชน์แก่ตน 



 5. วางตวัเป็นกลางในการท างาน โดยเฉพาะเมื่อเกดิปัญหาขดัแยง้ขึน้ระหวา่งนักท่องเทีย่วกบัฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น
ระหวา่งนกัทอ่งเทีย่วกบันกัทอ่งเทีย่ว หรอืนกัทอ่งเทีย่วกบัทางโรงแรม เป็นตน้



 6. ปฏบิตัตินเป็นผูใ้หข้อ้มลูความรูแ้ต่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง ไมบ่ดิเบอืนข้อมลู ใหข้อ้มลูแต่ในสิง่ทีต่น
รู้ ไม่พูดถึงประเทศชาติ หรือสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ในทางเสียหาย หากเลี่ ยงไม่ได้
เน่ืองจากนกัทอ่งเทีย่วอาจถาม มคัคุเทศกค์วรขดัเกลาค าพดูก่อนทุกครัง้เพื่อใหฟั้งแลว้ดดูี



 7.  ไม่โก่งหรอืเพิม่ราคาการใชบ้รกิารหรอืค่าเขา้ชมกบันักท่องเที่ยว เพื่อใหต้นได้ประโยชน์ในส่วนที่
เพิม่ขึน้นัน้ รวมไปถงึการไม่รบัและเรยีกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนจากรา้นคา้ต่างๆ ที่จ าหน่ายสนิคา้
ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วโดยวธิมีชิอบ  



 8.  ทุ่มเทเสยีสละอุทศิตนในระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดร้บัความรูแ้ละ
ไดร้บัความสะดวกสบายมากทีสุ่ดระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว



 9.  มพีฤตกิรรมใสใ่จต่อสวสัดภิาพ ต่อสขุอนามยัในการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว



 10.  ให้บริการน าเที่ยวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามก าหนดการน าเที่ยว โดยไม่ ไป
เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ และไม่ผลักภาระหน้าที่ของตนให้แก่
นกัทอ่งเทีย่วหรอืผูอ้ื่น



นอกจากน้ีพฤติกรรมใดที่จะสร้างความเสียหายก็ควรละเว้น และจากจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติ
ดงักล่าวขา้งตน้ หากมกีารฝ่าฝืนกจ็ะถูกลงโทษปรบั หรอืยดึใบอนุญาตแลว้แต่ความรุนแรงของเหตุการณ์ 
แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงก็ยงัมีการฝ่าฝืนกันอยู่ เพราะอาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจนลืม
จรรยาบรรณ และไมเ่กรงกลวัต่อบทลงโทษทางกฎหมาย ซึง่ในปัจจุบนัมคัคุเทศกท์ีเ่หน็แก่ได ้จะมวีธิกีาร
หลอกลวงไดอ้ย่างแยบยลมากขึน้เพื่อใหต้นไดป้ระโยชน์ โดยไม่ค านึงถงึผลเสยีหายต่อนักท่องเทีย่วและ
ประเทศชาต ิดงันัน้มคัคุเทศก์ที่ดตีอ้งช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนร่วมอาชพี สิง่ไม่ดีอย่าไดพ้งึปฏบิตั ิเพื่อให้
นักท่องเทีย่วไดร้บัแต่ความทรงจ าทีด่กีลบัไป จากที่กล่าวมาทัง้หมดจะสงัเกตเหน็ได้ว่าความไม่สง่างาม 
พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมทัง้หลายทัง้ปวงของมคัคุเทศกบ์างคน น ามาซึง่ความเสือ่มเสยีในจรรยาบรรณของ
วชิาชพีนี้ ผูเ้ขยีนขอแนะน ามคัคุเทศก์ทุกคนว่า จรรยาบรรณทีด่ที าไดไ้ม่ยากขอเพียงแต่ใหม้คัคุเทศก์ทุก
คนประกอบวชิาชพีน้ีดว้ยใจรกั อยา่คดิท าเพยีงเพื่อเงนิ เพื่อความอยูร่อด หรอืเพื่อความเหน็แก่ได ้เพราะ
หากคิดได้เพียงแค่น้ี จรรยาบรรณที่ดีก็จะเกิดขึ้นล าบาก ขอให้ท าด้วยใจรักที่จะบริ การ เพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่วเกดิความประทบัใจผูเ้ขยีนคดิวา่จรรยาบรรณทีด่กีจ็ะเกดิขึน้ตามมาเอง



มคัคุเทศก์ทุกคนควรตระหนักหยัง่ลกึลงไปในจติใจของตน ใหค้วามส าคญั
ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงใจ ก็จะท าให้อาชีพ
มคัคุเทศก์มแีต่ความยัง่ยนื เพราะมคัคุเทศก์ทีค่รองตนอยู่ในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ จะเป็นผู้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนช่วย
ส่งเสรมิใหก้ารท่องเที่ยวของประเทศชาติเจรญิก้าวหน้ามากยิง่ขึ้น และหลาย
ครัง้ทีน่กัทอ่งเทีย่วตดัสนิใจมาใชบ้รกิารของบรษิทัน าเทีย่วหรอืมาเทีย่วประเทศ
นัน้อกี กเ็น่ืองจากตดิใจในตวัมคัคุเทศก ์เน่ืองจากไปเทีย่วดว้ยแลว้ไดร้บัความรู ้
มคีวามสุขสนุกสนาน แมบ้างครัง้ไปแลว้อาจตอ้งประสบกบัปัญหาเผชิญปัญหา
ดว้ยกนับา้ง แต่มคัคุเทศก์ทีม่จีรรยาบรรณกจ็ะไม่ทอดทิง้ แต่กลบัมคีวามตัง้ใจ
ฝ่าฟันปัญหา ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วเกดิความประทบัใจ กลบัไปบอกกล่าวต่อๆ กนั
ถงึสิง่ดงีามเกีย่วกบัประเทศไทยและอธัยาศยัไมตรจีติน ้าใจของคนไทย



แง่คิด-ค าคมทา้ยบท

 ** มคัคุเทศกค์นใดประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นจรรยาบรรณวชิาชพี มคัคุเทศกผ์ูน้ัน้จะมแีต่ความเจรญิเป็นที่
ยกยอ่งชื่นชม **

 ** มคัคุเทศกไ์ทยควรน าความเป็นไทยออกเผยแพรใ่หช้าวต่างชาตไิดร้บัรู ้เขามาเทีย่วเมอืงไทยก็
ตอ้งการเหน็ความเป็นไทยไมไ่ดต้อ้งการเหน็วฒันธรรมตะวนัตกหรอืเหน็ในสิง่ทีป่ระเทศเขากส็ามารถ
หาดไูด ้**

 ** มคัคุเทศกท์ีห่มัน่ฝึกฝนเรยีนรู ้รูจ้กัการวางตนใหเ้หมาะสม อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มวีชิา และลลีาน า
เทีย่วโดนใจ มกัเป็นทีอ่ยากใกลช้ดิของมคัคุเทศกค์นอื่นรวมถงึบรษิทัทวัรผ์ูว้า่จา้งดว้ย **


