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จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานด้านอุตสาหกรรมบริการ



ความหมายของจริยธรรม

– คือ คณุความดีที่ใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพืน้ฐานมาจากกฎหมายหรอืศีล หรอืจากประเพณีวฒันธรรมของคนใน
แตล่ะสงัคม

• หากดตูามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ค าว่า ธรรม หมายถึงความดี ส่วนค าว่า จริย หมายถึง ความประพฤติ กิรยิาที่ควร
ประพฤติ ดงันัน้ความหมายของ จรยิธรรม คือ ธรรมที่เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั   มีปราชญข์องวงการศกึษาไทยหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของ
ค าว่าจรยิธรรม ไวด้งันี ้วรยิา ชินวณัโณ (2541)

– อลิสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือควรปฏิบติัตามกฎการเดินสายกลาง (golden mean of moderation) คือ การ
ไม่ท  าอะไร สดุโตง่ เช่น ร  า่รวยหรอืยากจนเกินไป

– พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตฺุโต) อธิบายว่า จรยิธรรม ตามหลกัพทุธศาสนา คือ มรรค หรอืมชัฌิมาปฏิปทา พรหมจารหีรอืผูป้ระพฤติ
ธรรม หรอื ผูมี้จรยิธรรม ตามหลกัพทุธศาสนา คือ ผูด้  าเนินชีวิตตามมรรค หรอืปฏิบติัตาม มชัฌิมาปฏิปทา (หลกัการครองชีวิตที่ถกูตอ้ง
สมบรูณข์องมนษุยท์ี่จะน าไปสู่จดุหมาย คือ ความดบัทกุข)์

– กระมล ทองธรรมชาติ (2529) อธิบายว่า จรยิธรรม หมายถึง ธรรม หรอืหลกัความประพฤติที่ควรแก่การยดึถือและปฏิบติัตาม 

– ก่อ สวสัดิพาณิชย ์(2522) อธิบายว่า จรยิธรรม คือ ประมวลความประพฤติและความนึกคิดในส่ิงที่ดีงามเหมาะสม 



ความหมายของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ เป็นหลกัธรรมในการประกอบอาชีพตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกตา่งกนัไป ตามอาชีพ ผูท่ี้ตอ้งการประสบความส าเรจ็ ในอาชีพของตน จงึควรศกึษาท า
ความเขา้ใจ และยดึมั่น ปฏบิตัติามหลกัธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ๆ ดงัตอ่ไปนี้

• ราชบณัฑิตยสถาน (2546) จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤตทิี่ผูป้ระกอบวิชาชีพ การงานแตล่ะอย่าง ก าหนดขึน้เพื่อรกัษาและสรา้งเสริม
เกียรตคิณุ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณอ์ักษรหรือไม่ก็ได ้

• พระราชวรมนุี (2541) จรรยาบรรณ หมายถึง จริยาวชิาชีพหรือจรรยาวชิาชีพ หรือจริยธรรมวชิาชีพ ซึง่ครอบคลมุในทกุเรื่องทกุประการที่เป็นขอ้ควร
ปฏิบตัสิ  าหรบักลุ่มวชิาชีพ 

• มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2549) จรรยาบรรณวชิาชีพ  หมายถึง มาตรฐานของคณุคา่แห่งความดงีามของการกระท าหนึ่งๆ หรือพฤตกิรรม
โดยรวมของผูป้ระกอบวชิาชีพใดวชิาชีพหนึ่ง 

• สรุปค าวา่ จรรยาบรรณ เป็นขอ้ควรประพฤตทิี่ดงีาม ส าหรบัสมาชิกในวชิาชีพนัน้ๆ ขอ้ควรประพฤตนิี ้  ถา้เราฝ่าฝืนจะเกิดโทษจรรยาบรรณวชิาชีพ จึง
เป็นมาตรฐานความประพฤติและวิจารณญาณทางศลีธรรมและวิชาชีพที่เป็นกฎเกณฑ ์หรือแบบแผนของความประพฤตสิ าหรบัยึดถือ เป็นแนวปฏิบตัิของผู้
ประกอบวชิาชีพหนึ่ง หลกัปฏิบตัดิงักล่าวอาศยัหลกัธรรมความถูกตอ้ง ส่วนใหญ่ ก าหนดโดยสมาคมวชิาชีพนัน้ๆ 



ในส่วนของค าว่า “จรรยาบรรณวิชาชีพ” อาจถกูก าหนดขึน้ เป็นลายลักษณอ์ักษร โดยหน่วยงานของรฐัหรือเอกชน  อาทิเช่น  
จรรยาบรรณแพทยโ์ดยแพทยสภา  จรรยาบรรณครูโดยครุุสภา เป็นตน้ โดยเฉพาะสมาคม ชมรมวิชาชีพที่เก่ียวกับสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชน จะตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือรกัษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ และป้ องกันความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ปัจจบุนัมีการจดัท  าจรรยาบรรณวิชาชีพขึน้มากมาย เช่น จรรยาบรรณแพทยพ์ยาบาล จรรยาบรรณครูอาจารย ์
จรรยาบรรณวิศวกร จรรยาบรรณนกัหนงัสือพิมพ ์จรรยาบรรณวิชาชีพมคัคเุทศกอ์าชีพแหง่ประเทศไทย (สมอท.) เป็นตน้

การประกอบธุรกิจในปัจจุบนันี ้งานบริการเป็นการแข่งขันที่สูงมาก ทัง้ในธุรกิจทั่วไปหรือในธุรกิจบริก ารโดยตรง เช่น ธุรกิจ
โรงแรม รา้นอาหาร การใหค้  าปรกึษาและการบรกิารความสะดวกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปใหก้ับลูกคา้ที่ตอ้งการความสะดวกและมี
คณุภาพหลายระดบั ดว้ยปัจจยัที่แตกต่างกันไป ดงันั้นหากผูใ้หบ้ริการยึดหลักการบริการดว้ยคณุธรรมและจริยธรรม โดยมิไดมุ้่งหวัง
เพียงรายได ้หรอืก าไรเพียงอยา่งเดียว ก็จะท าใหธ้รุกิจของตนมีความเจรญิ และไม่ตอ้งเป็นกงัวลตอ่การกระท าผิดกฏหมาย



ที่มาของจริยธรรม

1. ปรชัญา วชิาปรชัญาเป็นผลที่เกิดจากการใชส้ตปัิญญาของผูท้ี่เป็นนกัปราชญห์รือนักปรชัญา จนเกิดเป็นหลกัแห่งความรูแ้ละความจริงที่พิสจูนไ์ด ้สาระ
โดยทั่วไปของปรชัญามกัจะกล่าวถึงลกัษณะของชีวิต และธรรมชาตขิองมนษุยใ์นแง่ที่พึงปรารถนา

2. ศาสนา  เป็นค าสอนที่เป็นหลกัประพฤตปิฏิบตัิหรือแนวทางในการด าเนินชีวิตของบคุคล ตามแตศ่าสนาของเจา้ลัทธิหรือศาสนาจะเป็นผูก้ าหนดหรือวาง
แนวทาง ค าสอนของแตล่ะศาสนาถึงแมจ้ะแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม แตท่กุศาสนาก็มีหลกัค าสอนและวถีิทางที่คลา้ยคลึงกนั 

3. วรรณคด ีวรรณคดขีองทกุชาตทิุกภาษาย่อมมีแนวคดิ และค าสอนที่เป็นเอกลกัษณข์องตนเอง ชาตทิี่มีความเจริญทางวฒันธรรม ย่อมมีแนวคดิและค าสอนท่ี
เป็นแนวทางส าหรบัประพฤตปิฏิบตัโิดยถูกเก็บรกัษาและเผยแพร่ในรูปของวรรณคดฉีะนัน้จึงอาจกล่าวไดว้่าวรรณคดนีบัเป็นแหล่งก าเนิดหรือรวบรวมแนวคิด
ทางจริยธรรมไดอ้ีกทางหนึ่ง

4. สงัคม การที่มนษุยอ์ยู่รวมกนัเป็นสงัคมไดก็้เนื่องมาจากมีขอ้ก าหนดที่เป็นที่ยอมรบัและยึดถือเป็นแนวปฏิบัตริ่วมกันเพือ่ความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกนั และถือ
ปฏิบตัสิืบทอดกนัมายาวนาน

5. การเมืองการปกครอง หลกัในการปกครองที่น ามาใชใ้นแตล่ะสงัคม โดยทั่วไปมกัเกิดจากการผสมผสานกนัของหลกัการต่างๆ ทัง้ที่เป็นหลกัศาสนา และหลกั
ปรชัญา จารีตประเพณี แลว้พฒันาขึน้เป็นกฎขอ้บงัคบัของสงัคม 

(ที่มา : http://kapompam23.blogspot.com/2012/05/blog-post.html)



คุณค่าของจริยธรรม 

1. ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์

2. ช่วยใหม้นษุยรู์จ้กัตนเอง มีความรบัผิดชอบส านึกในหนา้ที่

3. จรยิธรรมช่วยใหเ้กิดสติปัญญา 

4. ช่วยใหเ้กิดความสงบในสงัคม

5. ช่วยใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งมีระเบียบ

6. ท าใหม้นษุยรู์จ้กัปรบัตวัเขา้กบัคนอ่ืนได้

7. ช่วยปอ้งกนัการเบียดเบียนและเอาเปรยีบกนั

8. ช่วยใหม้นษุยมี์ความหนกัแน่น ขยนัอดทน

9. ช่วยใหม้นษุยส์ามารถก าหนดเปา้หมายของชีวิต



หลักปฎิบัติของการมีจริยธรรม 

ทัง้นีม้นษุยส์ามารถยึดหลกัปฎิบติัเพ่ือใหเ้กิดความมีจริยธรรมได ้โดยทั่วไปมีแนวปฎิบติัง่ายๆดงันี ้

1. มีมารยาทดี    2. ชอบชว่ยเหลือผูอ่ื้น 3. มีความซ่ือสตัยส์จุริต 4. มีความเพียร
5. มีความเมตตา 6. มีความกตญัญู 7. มีความประหยดั 8. มีความอดทน

9. ไม่เหน็แก่ตวั 10. มีความกลา้ท าในส่ิงท่ีดี   11. มีความเคารพนบัถือผูอ่ื้น (ท่ีควรเคารพ) 

12. มีความรบัผิดชอบ 13. มีความขยนั 14. มีความเสียสละ
15. รูจ้กัวางตนใหเ้หมาะสมกบัฐานะ  กาลเทศะ 16. พดูจาไพเราะออ่นหวานกบัตนเองและผูอ่ื้น
17. เป็นผูมี้ศีล 5 บริสทุธ์ิ

(ท่ีมา: http://au-2537.blogspot.com/)



หลักจริยธรรมส าหรับงานบริการ

1. ควรขายสินคา้ หรอืบรกิาร ใหก้บัลกูคา้ดว้ยราคาที่เป็นธรรม  

2. ควรรกัษาค ามั่นสญัญา กบัลกูคา้ตามที่ตกลงกนัอยา่งซื่อตรง 

3. ควรโปรง่ใสในการเจรจาตอ่รอง ไม่สรา้งกรอบครอบคลมุการตดัสินใจของลกูคา้

4. ควรดแูล และใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ในทกุระดบั อยา่งเทา่เทียมกนั 

5. ควรปฏิบติักบัลกูคา้ ดงัเช่นญาติมิตรของเรา 

6. ควรใหบ้รกิารกบัลกูคา้ ทัง้ทางกาย วาจา และใจ อยา่งเป็นมิตร



จริยธรรมของมัคคุเทศก์ 

1) ความตระหนกัในหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ  มคัคเุทศกพ์งึปฏิบติัหนา้ที่ของตน โดยเตม็ก าลงั ความสามารถ และมีความ
รบัผิดชอบตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน

2) ความซื่อสตัยส์จุรติ  มคัคเุทศกไ์ม่พงึปล่อยใหค้วามโลภ ความเหน็แก่ไดเ้ขา้ครอบง าและถือโอกาสจากความไว้วางใจของ
นกัทอ่งเที่ยวท  าใหน้กัทอ่งเที่ยวเสียประโยชน ์

3) ความรูจ้กัประมาณตน มคัคเุทศกพ์งึเขา้ใจว่าตนอยูใ่นฐานะผูใ้หบ้รกิาร จึงไม่ควรตีตนเสมอกบันกัทอ่งเที่ยว 

4) ความเขา้ใจเพ่ือนมนษุย ์มคัคเุทศกพ์งึเขา้ใจว่ามนษุยท์กุคนปรารถนาความรกั ความเอาใจใส่ ดแูลตอ้งการใหเ้ห็นว่าตนเป็นคน
ส าคญั จึงควรปฏิบติัตนตอ่นกัทอ่งเที่ยวอยา่งเสมอหนา้ 

5) ความเมตตา กรุณา ปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสขุ มคัคเุทศกพ์งึเขา้ใจจดุประสงคข์อง นกัทอ่งเที่ยวว่าตอ้งการความสขุ และความ
เพลิดเพลินจากการทอ่งเที่ยว



6) ความประพฤติและกิรยิามารยาท มคัคเุทศกจ์ะตอ้งมีความประพฤติที่ดีและมีกิรยิามารยาท ที่สภุาพ 

7) ความเอาใจใสใ่นการปฏิบติัหนา้ที่  มคัคเุทศกต์อ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความกระตือรอืรน้และความเอาใจใสใ่นภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย 

8) การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง  ส่ิงที่มคัคเุทศกอ์ธิบายแก่นกัทอ่งเที่ยวตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

9) การตรงตอ่เวลา  การตรงตอ่เวลาถือเป็นมารยาทท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง 

10) การไม่กล่าวต าหนิหรอืใหร้า้ยปา้ยสีผูอ่ื้น มัคคุเทศก์ยังควรหลกีเล่ียงการกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1)  ไม่ควรพดู หรอืวิพากษวิ์จารณเ์ก่ียวกบัการเมือง 

2)  ไม่ควรพดูเรือ่งศาสนาในลกัษณะที่เป็นการเปรยีบเทียบหรอืใหร้า้ยศาสนาบางศาสนา เน่ืองจากศาสนาเป็นเรื่องของศรทัธา
ของแตล่ะบคุคลที่อาจมีตอ่ศาสนาตา่งๆ แตกตา่งกนั 

3)  ไม่ควรน าเรือ่งส่วนตวัของนกัทอ่งเที่ยวมาพดู 

4)  ไม่ควรน าเรือ่งส่วนตวัของมคัคเุทศกเ์องมาเลา่ใหน้กัทอ่งเที่ยวฟัง



จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  

ฉันทชั วรรณถนอม (2559) พระราชบญัญติัธรุกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2535 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยว 
และผูป้ระกอบอาชีพมคัคเุทศกท์ี่ถกูตอ้งตามกฎหมายปฏิบติัโดยเครง่ครดั เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการประกอบการและการน าเที่ยวที่ไม่
มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซึง่มีอยูช่ดัเจนว่า

1. หา้มจดัน าเที่ยวโดยไม่มีใบอนญุาต หรอืประกอบการน าเที่ยวในระหว่างถกูสั่งพกัใชใ้บอนญุาต

2. หา้มท าหนา้ที่มคัคเุทศก ์โดยไม่มีใบอนญุาต หรอืปฏิบติังานระหว่างถกูพกัใชใ้บอนญุาต

3. จะตอ้งไม่ปฏิบติัผิดกฎเกณฑอ่ื์นๆ ที่วางไว ้เช่น จา้งมคัคเุทศกไ์ม่ตรงประเภทของใบอนญุาต หรอืยินยอมใหผู้ท้ี่ไม่ใช่
มคัคเุทศกน์ าเที่ยว หรอืเป็นมคัคเุทศกแ์ตไ่ม่ติดบตัรขณะปฏิบติัหนา้ที่หรอืแตง่กายไม่สภุาพ และประพฤติผิดจรรยาบรรณอ่ืนๆ              

4. ใบอนญุาตของผูป้ระกอบการน าเที่ยวและผูป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นมคัคเุทศกต์อ้งแสดงไวใ้นท่ีเปิดเผยใหบ้คุคลทั่วไปเหน็ได้
ชดั 







พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ .2551 ในบาง
มาตราก็ได้กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติที่หากละเลยก็หมายถึงการไร้ซ่ึง
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ดังนี้

มาตรา 58 ในการรบัท  างานเป็นมคัคเุทศก ์หา้มไม่ใหม้คัคเุทศกจ์่ายเงินหรอืใหป้ระโยชน์

มาตรา 59  มคัคเุทศกต์อ้งปฏิบติัหนา้ที่ตามรายการน าเที่ยวที่ไดต้กลงไวก้บัผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยว และจะด าเนินการ
ใดใหเ้กิดความเสียหายแก่นกัทอ่งเที่ยวมิได้

มาตรา 60 มคัคเุทศกต์อ้งไม่ใหห้รอืยินยอมใหบ้คุคลอ่ืนซึง่ไมมี่ใบอนญุาตเป็นมคัคเุทศกท์  าหน้าที่เป็นมคัคเุทศกแ์ทนตน



ตัวอย่างจรรยาบรรณที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติ ดังนี้

1. มคัคเุทศกผ์ูน้  าเที่ยวตอ้งมีบตัรอนญุาตในการน าเที่ยว และทกุครัง้ที่ปฏิบติัหนา้ที่ มคัคเุทศกต์อ้งติดบตัรอนญุาตที่หนา้อกหรอืใน
จดุที่เหน็ไดช้ดั และควรน าเที่ยวในขอบเขตที่ตรงตามประเภทท่ีระบไุวบ้นบตัรมคัคเุทศกเ์ทา่นัน้

2. มีความซื่อสตัยต์อ่เพ่ือนรว่มงาน บรษัิทท่ีว่าจา้งและตอ่นกัทอ่งเที่ยว ไม่แสวงหาหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชนต์อบแทนใดๆ จาก
นกัทอ่งเที่ยวนอกเหนือจากที่ตกลงกนัไว้

3.  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งผูน้  าเที่ยวที่ดี  เคารพกฎเกณฑข์องบา้นเมืองหรอืแหล่งทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปถงึ  

4.  ไม่หลอกลวง พดูจาโนม้นา้ว หรอืประพฤติปฏิบติัเชิงบงัคบัขู่เข็ญตา่งๆ เพ่ือใหน้กัทอ่งเที่ยวหลงเช่ือ หรอืใหผ้ลตอบแทนโดยไม่
สมคัรใจเพ่ือหวงัผลประโยชนแ์ก่ตน 

5. วางตวัเป็นกลางในการท างาน โดยเฉพาะเม่ือเกิดปัญหาขดัแยง้ขึน้ระหว่างนกัทอ่งเที่ยวกบัฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
นกัทอ่งเที่ยวกบันกัทอ่งเที่ยว หรอืนกัทอ่งเที่ยวกบัทางโรงแรม เป็นตน้



ตัวอย่างจรรยาบรรณที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติ ดังนี้

6. ปฏิบติัตนเป็นผูใ้หข้อ้มลูความรูแ้ตใ่นส่ิงที่ถกูตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้มลู ใหข้อ้มลูแตใ่นส่ิงที่
ตนรู ้ไม่พดูถึงประเทศชาติ หรอืสถาบนัชาติ ศาสน ์กษัตรยิใ์นทางเสียหาย 

7. ไม่โก่งหรอืเพ่ิมราคาการใชบ้รกิารหรอืคา่เขา้ชมกบันกัทอ่งเที่ยว เพ่ือใหต้นไดป้ระโยชนใ์น
ส่วนท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ 

8.  ทุม่เทเสียสละอทุิศตนในระหว่างปฏิบติัหนา้ที ่เพ่ือใหน้กัทอ่งเที่ยวไดร้บัความรูแ้ละไดร้บั
ความสะดวกสบายมากที่สดุระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว

9.  มีพฤติกรรมใส่ใจตอ่สวสัดิภาพ ตอ่สขุอนามยัในการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยว

10.  ใหบ้รกิารน าเที่ยวที่ครบถว้นสมบรูณต์ามก าหนดการน าเที่ยว โดยไม่ไปเปล่ียนแปลง
รายการเพ่ือใหต้นไดป้ระโยชน ์และไม่ผลกัภาระหนา้ที่ของตนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยวหรอืผูอ่ื้น



สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติ (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) 

1. ตอ้งรูจ้กัขอโทษเม่ือเกิดความไมส่ะดวกสบาย หรอืเกิดเหตขุดัขอ้งบางประการในการทอ่งเที่ยว และควรรูจ้กัให้
อภยันกัทอ่งเที่ยวเม่ือเขาท าผิดไปบา้ง เช่น มาไม่ตรงตอ่เวลา

2. หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส รกัษาความสะอาดและสขุนิสยัส่วนตวัไมใ่หน้่ารงัเกียจ

3. ก่อนพดูทกุครัง้ตอ้งดวู่านกัทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่พรอ้มที่จะรบัฟังส่ิงที่เราจะพดูหรอืยงั

4. ตอ้งใหเ้วลาเป็นส่วนตวักบันกัทอ่งเที่ยวเพ่ือใหเ้ขาถ่ายรูป ซือ้ของที่ระลึก หาของว่างรบัประทาน โดยมคัคเุทศก์
ตอ้งนดัเวลา จดุที่ขึน้รถใหช้ดัเจน

5. ตอ้งรกัษากิรยิามารยาทท่ีดีงามแบบไทย เช่น ไม่หยิบ โยน ตะโกนขา้มศีรษะนกัทอ่งเที่ยว



สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติ (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) 
6. ตอ้งเป็นคนถ่อมตนเสมอไม่ควรอวดรูท้กุเรื่อง หากแตค่วรใหน้กัท่องเที่ยวไดแ้สดงความคดิเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจะดดูแีละสรา้ง

บรรยากาศที่เป็นมิตรไดด้กีว่า

7. ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวทกุครัง้เม่ือมีโอกาสโดยไม่ตอ้งใหเ้ขาเอ่ยปากขอ อย่าละเลยเดก็เล็ก และคนชรา ผูพ้ิการ โดยเฉพาะการเดนิขึน้ลง
บนัได ขา้มถนน ฯลฯ

8. เม่ือมีคนถามค าถามง่ายๆ โดยที่เขาอาจลองภมิูหรืออาจไม่รูจ้ริงๆ มคัคเุทศกค์วรตอบตามความรูท้ี่มี ไม่ควรตอบอย่างเยาะเยย้ หรือตอบ
แบบขอไปที

9. ในขณะที่อยู่บนรถถา้นกัท่องเที่ยวยงัตืน่ตวั มคัคเุทศกไ์ม่ควรปล่อยใหบ้รรยากาศเงียบเหงาโดยเปล่าประโยชน ์ควรเล่าเรื่องราวตา่งๆ ที่
เป็นประโยชนต์อ่การท่องเที่ยว หรือหากิจกรรมเพื่อสรา้งบรรยากาศของการท่องเที่ยว รูจ้กัวธีิการสรา้งบรรยากาศใหอ้บอุ่นเป็นกันเอง ใหน้กัท่องเที่ยวรูส้ึก
ผ่อนคลาย  สนกุสนานเป็นกนัเอง 

10. พยายามจ าช่ือและเรียกช่ือนกัท่องเที่ยวใหไ้ดจ้ะท าใหเ้ขารูส้ึกภมิูใจ และเป็นการช่วยสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์ห้เป็นไปอย่างรวดเร็ว



11. สอดแทรกความรู ้เกรด็เล็กเกรด็นอ้ยเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยว ใหค้  าแนะน านกัทอ่งเที่ยวตลอดระยะเวลาการเดินทาง จะท าให้
เขามีความรูส้ึกคุม้คา่ในการเดินทางทอ่งเที่ยว

12. จ าหลกัปฏิบติัไวเ้สมอว่า “มคัคเุทศก ์ควรตอ้งต่ืนก่อนนอนทีหลงั และกินทีหลงัแตต่อ้งอ่ิมก่อน” นกัทอ่งเที่ยวทกุครัง้

13. มีไมตรจิีตสภุาพ อ่อนโยน อ่อนนอ้มถ่อมตน

14. มีวินยัในตนเอง เก็บอารมณ ์ความรูส้ึก ไม่หวั่นไหวงา่ยเม่ือเจอปัญหา

15. เป็นคนช่างสงัเกตรูจ้กัแยกแยะการท างานใหไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบและรวดเรว็ มีไหวพรบิ  แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดดี้



16. มีทศันคติที่ดีตอ่อาชีพมคัคเุทศก ์และตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

17. มีความเป็นตวัของตวัเอง เช่ือมั่นในตวัเอง สามารถตดัสินใจในปัญหาโดยไมล่งัเลใจ กลา้ในส่ิงที่ควรกลา้ ไม่หลีก
หนีปัญหาที่เกิดขึน้ในขณะอยูใ่นหนา้ที่

18. มีความซื่อสตัยไ์มเ่รยีกรอ้งผลประโยชนจ์ากนกัทอ่งเที่ยว

19. รกัและเตม็ใจที่จะใหบ้รกิาร ทนตอ่สภาพกดดนัตา่งๆ ได้

20. ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นประโยชนต์อ่นกัทอ่งเที่ยว



21. ตรงตอ่เวลา และตอ้งควบคมุใหน้กัทอ่งเที่ยวตรงตอ่เวลาดว้ย

22. แตง่กายเหมาะสมเป็นแบบอยา่งที่ดี 

23. มีความประพฤติ และกิรยิามารยาทท่ีดี การแสดงออกทางสีหนา้ทา่ทาง ควรอยูใ่นลกัษณะของความเป็นผูน้  า
ที่น่าเช่ือถือ ตอ้งมีความส ารวมไมโ่ลดโผนจนเกินงาม ฯลฯ

24. เป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่รุน่นอ้ง ท  างานใหฉ้ับไว จ่ายงานใหผู้ช้่วยทีมงานอยา่งทั่วถึง ไม่ล  าเอียง

25. น านกัทอ่งเที่ยวไปตามรายการตา่งๆ ที่ระบไุวใ้นโปรแกรมอยา่งเครง่ครดั ถา้มีการเปล่ียนแปลงตอ้งอธิบาย
เหตผุลใหน้กัทอ่งเที่ยวเขา้ใจ หรอือาจขอค าปรกึษาบรษัิทก่อนการตดัสินใจ



26. ตอ้งใหเ้กียรติมคัคเุทศกค์นอ่ืน ดว้ยการท างานแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ไม่ท  างานแบบนินทาว่ารา้ยหรอืบรกิาร
แขกของตนใหเ้ดน่กว่าเหนือกว่าเพ่ือขม่มคัคเุทศกบ์รษัิทอ่ืน

27. หมั่นศกึษาหาความรูจ้ากส่ิงตา่งๆ รอบตวั เพ่ือจะไดเ้ป็นมคัคเุทศกท์ี่ทนัสมยัตลอดเวลา ไมว่่าจะจากเพ่ือน
รว่มอาชีพ  ปา้ยหรอืแผ่นพบั ศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเที่ยวที่มีขอ้มลูทนัสมยั เว็ปไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง แมก้ระทั่งเรือ่งขอ้มลูการเดินทาง 
เสน้ทางถนนหนทางจากพนกังานรถ  

28. การพดูคยุกบันกัทอ่งเที่ยวตอ้งวางตวัเหมาะสม ปฏิบติัตอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัไม่ว่าเดก็ คนแก่ ลกูจา้ง 
คนท างาน นายจา้ง ตอ้งไม่เลือกปฏิบติั  

29. หลงักลบัจากน าเที่ยว ตอ้งรบีจดัการเคลียรบ์ญัชีคา่ใชจ้่ายและคืนอปุกรณท์ี่ยืมมาใหเ้รยีบรอ้ย ไม่ดองงาน
หรอืน าคา่ใชจ้่ายท่ีเหลือไปหมนุใชส้ว่นตวั



สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงละเว้น (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541)  

1. ไม่ตะโกน ปรบมือดงัๆ เพ่ือเรยีกใหน้กัทอ่งเที่ยวเขา้มาหาตน

2. ไม่พดูดดุา่ว่ากล่าวหรอืแสดงความไม่พอใจออกทางสีหนา้ตอ่นกัทอ่งเที่ยวเม่ือเขาท าผิดพลาด เช่น มาผิดเวลา 
หรอืไม่ใหค้วามรว่มมือ แตค่วรพดูโดยขอความรว่มมืออยา่งสภุาพ

3. ไม่สบูบหุรี ่หรอืเสพของมึนเมาและมั่วสมุอบายมขุโดยเฉพาะกบันกัทอ่งเที่ยวขณะปฏิบติัหนา้ที่

4. ไม่ท  าตวัเป็นผูรู้เ้พียงผูเ้ดียว อยา่ตัง้หนา้ตัง้ตาพดู ในลกัษณะเป็นการสอนมากเกินไป ควรมีบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็บา้ง

5. ไม่ไล่ตอ้นจีเ้รง่นกัทอ่งเที่ยวใหร้บีทอ่งเที่ยวและใหข้ึน้รถโดยไว โดยไม่มีเวลาหยดุพกัและส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
สมัผสับรรยากาศจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวไดอ้ยา่งเตม็ที่



6. ไม่ควรตีตนเสมอนกัทอ่งเที่ยว เช่น ไม่ควรนั่งโต๊ะอาหารโต๊ะเดียวกบันกัทอ่งเที่ยว นอกจากถกูรอ้งขอ  และใหจ้  าไวเ้สมอ
ว่าเรามาเป็นใหผู้บ้รกิารไม่ควรท าตวัสนิทสนมกบันกัทอ่งเที่ยวเกินขอบเขตโดยเฉพาะเรือ่งชูส้าว

7. ไม่ควรตอบว่าไม่รูเ้ม่ือนกัทอ่งเที่ยวถาม เพราะจะท าใหน้กัทอ่งเที่ยวขาดความเช่ือถือ แตค่วรตอบแบบสงวนทา่ทีใน
ท านองว่าไม่แน่ใจในค าตอบ แตจ่ะไปหาค าตอบใหใ้นภายหลงั

8. ไม่ควรปล่อยใหน้กัทอ่งเที่ยวทอ่งเที่ยวเองโดยไรจ้ดุหมายปลายทาง ปราศจากค าแนะน าที่ดีจากมคัคุเทศก์

9. ไม่ควกั ลว้ง จิม้ แกะ เกา รา่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืไอ จามตอ่หนา้นกัทอ่งเที่ยว หากกลัน้ไม่ได้ก็ควรหนัเหความ
สนใจไปที่อ่ืนเสียก่อน หรอืไม่ก็ท  าใหแ้นบเนียน

10. ไม่หลอกลวงน าพานกัทอ่งเทีย่วไปซือ้ของที่มีคณุภาพต ่าราคาแพง ตอ้งมีความซื่อสตัย ์พานกัท่องเที่ยวไปเลือกซือ้
สินคา้ในรา้นท่ีมีคณุภาพ ไม่คะยัน้คะยอใหน้กัทอ่งเที่ยวซือ้ของจนออกนอกหนา้ ตอ้งค  านึงถึงประโยชนข์องนกัทอ่งเที่ยวเป็นหลกั
มากกว่าประโยชนท์ี่ตนจะไดร้บั เวลารบัคา่นายหนา้ควรปฏิบติัอยา่งแนบเนียนอยา่ใหน้กัทอ่งเที่ยวเหน็ 



11. ไม่ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวในเชิงท  าลายศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม ท  าลายธรรมชาติ แตต่อ้งส่งเสรมิใหมี้
การทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืน

12. ไม่ควรพดูหรอืเล่าเรือ่งตลกลามก หรอืเรือ่งท่ีเก่ียวกบัชาติ ศาสนา การเมือง ความเช่ือ ในทางลบ มคัคเุทศก์
ควรหลีกเล่ียงค าพดู การกระท าในเรือ่งที่อาจขดัตอ่ความคิดความรูส้ึกของนกัทอ่งเทีย่ว

13. ไม่กล่าวต าหนิ โยนหรอืโทษความผิดพลาดใหผู้อ่ื้น ไม่ว่าเป็นความผิดของใครมคัคเุทศกต์อ้งเขา้ไปมีสว่น
แกไ้ขปัญหาเสมอ

14. ไม่โตเ้ถียง ประชดประชนั หรอืทะเลาะกบันกัทอ่งเที่ยว

15. ไม่เลือกปฏิบติัใหก้บันกัทอ่งเที่ยวเฉพาะราย



16. ไม่เล่าเรือ่งส่วนตวัหรอืบน่ความทกุขย์ากเศรา้โศกเสียใจใหน้กัทอ่งเที่ยวฟัง เพ่ือเรยีกรอ้งบางส่ิงบางอยา่ง

17. ไม่โก่งหรอืบอกราคาขายแก่ทางรา้นคา้หรอืแหล่งเขา้ชมตา่งๆ เพ่ือใหท้างรา้นหรอืแหล่งเขา้ชมนัน้เรยีกเก็บ
จากนกัทอ่งเที่ยวแพงกว่าปกติ เพ่ือประโยชนข์องตน เป็นส่ิงที่ไม่ควรกระท าเป็นอยา่งยิ่ง

18. ไม่ชกัจงูใหน้กัทอ่งเที่ยวท  าส่ิงผิดกฎหมาย เช่น เล่นการพนนั, การเสพส่ิงเสพติดตอ้งหา้ม

19. ไม่แสดงใหเ้หน็ถึงความอ่อนแอตอ่ลมฟา้อากาศ ความยากล าบากในการเป็นผูน้  าเที่ยว ฯลฯ

20. ไม่ทะเลาะกบันกัทอ่งเที่ยว ตอ้งรบัฟังปัญหาก่อนแลว้คอ่ยชีแ้จงเหตผุล หลงัจากนกัทอ่งเที่ยวอารมณเ์ยน็แลว้



21. ไม่ขอยืมเงินจากนกัทอ่งเที่ยวไมว่า่กรณีใด

22. ไม่ใชค้  าพดูเชิงสั่งการหรอืกระท าการเชิงบงัคบัใหน้กัทอ่งเที่ยวอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของตน แตค่วรใชค้  าพดู
ในเชิงขอความรว่มมือ

23. ไม่บรรยายขอ้มลูมากเกินไปจนเกินกว่านกัทอ่งเที่ยวจะรบัได ้ควรดอูาการของนกัทอ่งเที่ยวเป็นหลกั และควร
ใหน้กัทอ่งเที่ยวไดท้  าความเขา้ใจในสถานท่ีทอ่งเที่ยวบางแหง่ดว้ยตนเองบา้ง

24. ไม่ควรฉวยโอกาสเอารดัเอาเปรยีบนกัทอ่งเที่ยว โดยการท าตวัเป็นตวัแทนในการรบัแลกเปล่ียนเงินใหก้บั
นกัทอ่งเที่ยวโดยคิดราคาแลกเปล่ียนเพ่ือใหต้นไดป้ระโยชนอ์ยา่งน่าเกลียด



สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติอย่างระมัดระวัง
1. การพดูถึงบคุคลที่สาม หรอืเรือ่งท่ีละเอียดอ่อนตอ่ความรูส้ึก เช่น ศาสนา การเมือง ฯลฯ

2. การบรกิารบนโต๊ะอาหาร การใชช้อ้นกลาง การบรกิารจดัแบง่อาหารเป็นถว้ยเล็ก ขอ้จ ากดัของแขกในการทาน
อาหาร ความเช่ือในการทานอาหารของแขกแตล่ะคนเช่น การวางแกว้น า้ การเสรฟิอาหาร การพลิกตวัปลา ฯลฯ และทั้งนี้
มคัคเุทศกค์วรใหค้  าแนะน าวฒันธรรม วิธีการรบัประทานอาหารในแตล่ะทอ้งถ่ินท่ีไปดว้ย

3. การใหเ้วลาแขกในสถานท่ีตา่งๆ อยา่งเหมาะสม ลงตวั โดยไม่ใหเ้วลาแขกอนันอ้ยนิดในสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่เขา
ช่ืนชอบ และไม่ใหเ้วลาอยา่งมากมายในที่ๆ เขาเหน็ว่าไรป้ระโยชนไ์ม่คุม้คา่เสียเวลาที่จะอยู ่

4. การวางตวัตอ่แขกที่เขา้มาหา มาพดูคยุ ซึง่แขกแตล่ะคนก็มีเจตนาที่ตา่งกนั

5. การพดู การจา การแตง่กาย การปฏิบติัตนท่ีเป็นแบบอยา่ง เสมอตน้เสมอปลายตลอดระยะเวลาน าเที่ยว



6. ค าถามยอดฮิตที่มคัคเุทศกเ์จอเสมอและตอ้งตอบใหไ้ด ้เช่น หอ้งน า้อยูท่างไหน  อีกนานไหมกว่าจะถึง ตอนนีเ้รา
อยูท่ี่ไหน

7. การส ารวมกิรยิาทา่ทางท่ีไม่เหมาะสมตอ่หนา้และลบัหลงั 

8. การเขา้รบับรกิารในสถานประกอบการตา่งๆ มคัคเุทศกต์อ้งบรกิารแขกใหล้ลุ่วงก่อน และระมดัระวงัการรบับรกิาร
จากสถานประกอบการที่มอบใหม้คัคเุทศกต์อ้งไม่เกินหนา้เกินตาแขก เช่น ใหอ้าหารที่ดีกว่า ใหห้อ้งพกัที่ดีกว่า เป็นตน้

9. มีมนษุยสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิารอยา่งทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบติั 

10. การบรกิารดว้ยอธัยาศยัไมตรแีหง่ความเป็นไทย เพราะทา่นคือคนไทย ตอ้งน าเอกลกัษณว์ฒันธรรมความเป็น
ไทยเสนอตอ่สายตานกัทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะชาวตา่งประเทศที่มาเที่ยวเขาคาดหวงัเหน็รอยยิม้และการบรกิารดว้ยความเป็นไทย 
ปฏิบติังานดว้ยรอยยิม้ ไหวท้กัทายแขกใหเ้ป็นกิจวตัร



11. ใหค้วามส าคญัในการท าหนา้ที่น าเที่ยว การบรกิารแขก ใหแ้ขกไดป้ระทบัใจ เหนือส่ิงอ่ืนใด โดยเฉพาะ
ผลประโยชนส์่วนตวัควรละเวน้

12. การปฏิบติัตอ่เพ่ือนรว่มงานดว้ยความเป็นมิตรถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลือซึง่กันและกนัไมว่่าจะเป็นกบั
พนกังานรถ พนกังานโรงแรม พนกังานรา้นอาหาร สต๊าฟช่วยงาน ไม่ควรคิด-ท างานแบบแบง่แยกว่าตวัเองเป็นผูน้  า คนอ่ืนตอ้ง
เป็นผูต้าม ตอ้งเช่ือฟังตน เพราะคนอ่ืนจะท างานดว้ยล าบาก และไม่มีความสขุ ฯลฯ

13. ดแูลใส่ใจในสวสัดิภาพความปลอดภยั ทัง้รา่งกายและทรพัยสิ์น ตลอดจนรกัษผลประโยชนข์องนกัทอ่งเที่ยวใหเ้ป็น
นิสยั 

14. หาวิธีการสรา้งความสมคัรสมาน สามคัคี เพ่ือสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวแก่หมู่คณะเดินทาง เพ่ือมัคคเุทศกจ์ะได้
ท  างานดว้ยความราบรืน่ ไดร้บัความรว่มมือจากนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งดี 

15. การรวบรวมสมาชิก การนบัจ านวนแขกแตล่ะครัง้ใหท้  าดว้ยความรวดเรว็ แม่นย าและควรใชค้  าพดู จิตวิทยาเชิงขอ
ความรว่มมือตอ่แขกหากแขกสายไม่รกัษาเวลา



16. ย า้เตือนเรือ่งการซือ้ส่ิงของท่ีอาจเป็นส่ิงผิดกฏหมาย และหา้มน าออก หรอืตอ้งเสียภาษีสมัภาระที่มีน า้หนกั
เกิน ของที่ไม่สามารถน าขึน้เครือ่งได ้และของที่ควรน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน การรบัฝากของ เรือ่งเหล่านีม้คัคเุทศกมี์หนา้ที่ตอ้ง
แนะน าแขกเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดระหว่างการเดินทางเขา้ออกประเทศ

17. การคอยช่วยเหลือดแูลการเขา้ออกนอกราชอาณาจกัร ทัง้ในและตา่งประเทศ เพราะแขกอาจถกูกกัตวั
สอบถาม สอบประวติั มคัคเุทศกจ์ึงควรตอ้งอยูอ่  านวยความสะดวกแขกจนคนสดุทา้ยเสมอ ไม่ควรเดินน าหนา้ปล่อยลกูคา้
ใหแ้กไ้ขปัญหาเอาเอง

18. การปรบัเปล่ียนรายการทวัร ์ควรท าดว้ยเหตผุลจ าเป็น โดยตอ้งค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั

19. การแกไ้ขปัญหาใดๆ ควรค านึงถึงความรูส้ึก ความพงึพอใจของลกูคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งรอบดา้น การนอ้มรบั
การแกไ้ขปัญหาดว้ยรอยยิม้และความตัง้ใจจรงิจึงเป็นหนทางออกไดอ้ยา่งดีเสมอ

20. นกัทอ่งเที่ยวคาดหวงัความประทบัใจระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยวเสมอ มคัคเุทศกจ์ึงไมค่วรปล่อยให้
บรรยากาศเงียบเหงาเปล่าประโยชน ์หลงับรรยายขอ้มลูควรเล่าเรือ่งท่ีนกัทอ่งเที่ยวสนใจ หรอืหากิจกรรมเสริมมาเปล่ียน
บรรยากาศใหเ้หมาะกบักลุ่มคณะลกูคา้



จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



1. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อลูกค้า 

ลกูคา้ (Customer) คือ กลุ่มบคุคลผูซ้ือ้สินคา้หรอืบรกิารท  าใหธ้รุกิจมีรายได ้มีก าไร สามารถด ารงธรุกิจ
เจรญิกา้วหนา้   จึงควรมีจรรยาบรรณในการประกอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที่ท  าไวด้ว้ยความซื่อสตัยธ์รุกิจตอ่ลกูคา้ดงันี ้

1.1 ก าหนดราคาสินคา้บรกิารดว้ยความยติุธรรมเหมาะสมกบัคณุภาพและปรมิาณ

1.2 มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนัในการเอาใจใส่ลกูคา้ทกุคน เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทกุคนซือ้สินคา้และบรกิารใน
ทกุสภาวะเศรษฐกิจ

1.3 ไม่สรา้งเง่ือนไขใหล้กูคา้กระท าตาม บีบบงัคบัควบคมุการตดัสินใจของลกูคา้

1.4 ไม่กระท าการใด ๆ เพ่ือท  าใหสิ้นคา้มีราคาสงูขึน้โดยไม่มีเหตผุล

1.5 ปฏิบติัตอ่ลกูคา้อยา่งมีอธัยาศยัไมตรอีนัดี



2. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์

ผลิตภณัฑ ์(Product) คอื สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซึง่ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการควบคมุการผลิตใหไ้ด้
ผลิตภณัฑท์ี่ดมีีคณุภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันัน้ ผูป้ระกอบธุรกิจควรมีจรรยาบรรณตอ่ผลิตภณัฑด์งันี ้

2.1  ผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มีคณุภาพ สามารถใชง้านไดเ้หมาะสม มีความสวยงาม มีราคาคุม้คา่ สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
เป็นที่พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค

2.2  ผลิตสินคา้และบริการไดม้าตรฐานอตุสาหกรรม โดยมีการรบัรองกรรมวธีิการผลิตตามระบบที่แสดงถึงความปลอดภยัไม่เป็น
อนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค เช่น มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
(มอก.) และมาตรฐานระบบคณุภาพ (ISO) เป็นตน้

2.3 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑอ์ย่างสม ่าเสมอ

2.4 ผลิตสินคา้ที่มีความปลอดภัยตอ่ผูบ้ริโภค โดยระบวุนัผลิตและวนัหมดอาย ุที่ตัง้ผลิตภณัฑไ์วอ้ย่างชดัเจน

2.5  เปิดเผยความเสี่ยงทกุประเภทที่เก่ียวขอ้งหรือเนื่องจากตงัผลิตภณัฑ ์ เช่น เครื่องดืม่ชกู าลงั มีขอ้ความระบวุา่ "หา้มดืม่เกินวนัละ 2 
ขวด จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ"  ยาฆ่าแมลง มีขอ้ความระบวุา่ "ควรเก็บใหพ้น้มือเดก็" หรือนมขน้หวาน ระบขุอ้ความวา่ "หา้มใชเ้ลีย้งทารก" เป็นตน้

2.6 เปิดเผยถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์

2.7 ไม่ตัง้ช่ือและออกแบบผลิตภณัฑร์วมทัง้บรรจภุณัฑเ์ลียนแบบผูอ้ื่น

2.8 ผลิตภณัฑด์า้นอตุสาหกรรมตอ้งมีการควบคมุคณุภาพทัง้ระบบครบวงจร



3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

คูแ่ข่งขนั (Competitor) คือ ผูท้ี่ประกอบธรุกิจประเภทเดียวกบัซึง่ตอ้งมีการแข่งขนักนั บางครัง้ตอ้งมีการ
พึง่พาอาศยักนั  การแข่งขนัตอ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง จึงควรมีจรรยาบรรณตอ่คูแ่ข่งขนัดงันี้

3.1 ไม่กลั่นแกลง้หรอืใหร้า้ยทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม หรอืท  าการข่มขู่และกีดกนัทางการคา้

3.2  การใหค้วามรว่มมือในการแข่งขนัเพ่ือสรา้งภาวะตลาดที่ดี เช่น การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ การรว่มมือใน
การปอ้งกนัรกัษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้

3.3 ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแ่ขง่ขนัเช่น ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรเป็นตน้

3.4  ไม่จารกรรมความลบัทางธรุกิจของคูแ่ขง่ขนั



4. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อหน่วยราชการ

หน่วยราชการ เป็นสถาบนัหนึ่งที่มีความสมัพนัธก์บัการประกอบธรุกิจ ผูป้ระกอบธรุกิจตอ้งมีการติดตอ่กบั
หน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีก้ารประกอบธรุกิจยงัอยูใ่นการควบคมุดแูลของหน่วยราชการอีกดว้ย ดงันัน้ ผูป้ระกอบ
ธรุกิจจึงควรมีจรรยาบรรณตอ่ส่วนราชการดงันี ้

4.1  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฏหมายในการประกอบธรุกิจดว้ยความซื่อสตัย ์เช่น จดัท  าบญัชีและเสียภาษี
ถกูตอ้งสามารถตรวจสอบได ้และไม่เปิดโอกาสใหข้า้ราชการประพฤติมิชอบในธรุกิจของตน

4.2 ไม่ใหสิ้นบนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธรุกิจ

4.3 ไม่ใหค้วามรว่มมือสนบัสนนุขา้ราชการในการกระท าที่ส่อทางทจุรติ

4.4 ไม่ใหข้องขวญัหรอืของก านลัแก่ขา้ราชการเพ่ือประโยชนข์องธรุกิจ

4.5 ท าธรุกิจกบัส่วนราชการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มีความเป็นมิตรไมตรี

4.6  ใหค้วามรว่มมือกบัส่วนราชการในการท าหนา้ที่พลเมืองท่ีดี โดยการสละก าลงักาย ก าลงัทรพัยต์ามความ
เหมาะสม สนบัสนนุดา้นตา่งๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและชมุชน

4.7 มีทศันคติที่ดีและเช่ือมั่นตอ่ส่วนราชการ ใหค้วามรว่มมือกบัสว่นราชการ



5. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อพนักงาน 

พนกังาน (Employer) คอื บคุลากร ซึง่เป็นปัจจยัในการประกอบธุรกิจที่ส  าคญั ถา้ไม่มีพนกังานท าหนา้ที่ต่าง ๆ ในองคก์ร ย่อมท าให้
ไม่เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณดงันี ้

5.1 ใหค้า่จา้งและผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และลกัษณะของงาน

5.2 ใหส้วสัดกิารที่ด ีท าใหพ้นกังานมีสวสัดภิาพในการด ารงชีวติ

5.3  สนบัสนนุพนกังานมีการพฒันาตนเองเพิ่มพนูความรู ้ความสามารถโดยการฝึกอบรมสัมมนา รวมทัง้สนบัสนนุดา้นการศึกษา เช่น 
ใหท้นุการศกึษาตอ่ในระดบัที่สงูขึน้ เป็นตน้

5.4 ใหค้วามยตุธิรรมเท่าเทียมกนั ทัง้ดา้นการปกครองและผลตอบแทน

5.5 เคารพสิทธิส่วนบคุคลและความสามารถของพนกังาน โดยไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของพนักงานโดยไม่ไดร้บัอนญุาต

5.6 ศกึษาท าความเขา้ใจพนักงานดา้นอปุนิสยั ความถนดั ความสามารถ เพื่อจดัหนา้ที่ของพนกังานใหเ้หมาะสมกบังานที่ท า

5.7  ใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจดว้ยการมอบหมายงานที่มีความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ รวมทัง้ใหก้ารยอมรบัในผลงาน และส่งเสริมสถานภาพ
ในการท างานใหส้งูขึน้

5.8 ใหค้  าแนะน าปรึกษาดว้ยความเตม็ใจทัง้เรื่องงานเรื่องส่วนตวัตามความเหมาะสม

5.9 ส่งเสริมสนบัสนนุใหพ้นกังานประพฤตตินเป็นพลเมืองดตีอ่สงัคมประเทศชาติ



6. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อสังคม 

สงัคม (Society) คอื การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มของบุคคล มีหนา้ที่ในสงัคมแตกตา่งกนั มีการแบ่งงานกนัท า มีสิทธิและเสรีภาพในฐานะ
การเป็นพลเมืองเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจก็ถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงตอ้งมีส่วนร่วมช่วยพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้มี
ความสงบสขุ มีส่วนรบัผิดชอบกบัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคม ดงันัน้ ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อสงัคมดงันี ้

6.1  ไม่ประกอบธุรกิจที่ท าใหส้งัคมเสื่อมทัง้ดา้นจิตใจและดา้นศลีธรรม เช่น การเปิดบ่อนการพนนั ท าธุรกิจทีส่นบัสนนุใหเ้กิดการท าผิด
กฎหมายเช่น รบัซือ้ของโจร เป็นตน้ 

6.2  ไม่ท าธุรกิจที่ท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เช่น คา้ไมเ้ถ่ือน การรุกล า้ที่สาธารณะ การปล่อยน า้เสียลงแม่น า้ล าคลอง 
เป็นตน้ 

6.3  มีการปอ้งกนัไม่ใหธุ้รกิจเป็นตน้เหตใุหเ้กิดมลพิษตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคมทัง้ดา้นเสียง สีและกลิ่น เช่นมีการจดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย 
การเก็บรกัษาและท าลายวตัถุมีพิษต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัดา้นอื่น ๆ เป็นตน้

6.4 ใหค้วามเคารพในสิทธิทางปัญญาของบคุคลอื่นหรือธุรกิจอื่น ดว้ยการไม่ลอกเลียนแบบโดยไม่ไดร้บัอนญุาต

6.5  ใหค้วามร่วมมือกบัทกุฝ่ายในชุมชนเพื่อสรา้งสรรคส์งัคมโดยการสละเวลา ก าลงักาย ก าลงัทรพัยเ์พื่อความน่าอยู่ของสงัคม เช่น 
ร่วมจดัท าศาลาพักผูโ้ดยสาร ร่วมปลกูตน้ไมใ้นสวนสาธารณะ ฯลฯ

6.6 สรา้งงานแก่คนในสงัคม ใหมี้รายได ้ท าใหมี้คณุภาพชีวติและความเป็นอยู่ดีขึน้



7. จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้ประกอบธุรกิจ

พนกังานตอ้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตอ่ผูป้ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั ถา้ทัง้ 2 ฝ่ายตา่งปฏิบตัติอ่กนัดว้ยการมีจรรยาบรรณ
ย่อมท าใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุได ้ดงันัน้ พนกังานจึงควรมีจรรยาบรรณตอ่ผูป้ระกอบธุรกิจดงันี ้

7.1 มีความซือ่สตัยส์จุริตมีความรบัผิดชอบ  ขยนัหมั่นเพียรและมีวนิยั

7.2  มีความรบัผิดชอบและรกัษาทรพัยส์ินของกิจการ ดว้ยการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ดแูลรกัษาไม่ใหส้ญูหายและไม่
น าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั

7.3 ประพฤตแิละปฏิบตัตินใหอ้ยู่ในศลีธรรม ไม่ปฏิบตัตินใหมี้ผลกระทบตอ่นายจา้ง

7.4  ไม่ประพฤตแิละปฏิบตัสิิ่งที่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องนายจา้ง ดว้ยการกระท าตนเป็นคูแ่ข่งขนัในเชิงธุรกิจการรบัผลประโยชนแ์ละ
เก่ียวขอ้งทางการเงินกบัคู่แข่งขนัของนายจา้ง ซึง่มีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในเชิงธุรกิจกบัคูแ่ข่งขนั

7.5  ไม่ท างานใหบ้คุคลอื่น ตอ้งมีความจงรกัภกัดเีตม็ใจท างานใหน้ายจา้งอย่างเตม็ความสามารถ ยกเวน้ไดร้บัการอนญุาตจาก
นายจา้งก่อนซึง่ตอ้งไม่เป็นอปุสรรคตอ่งานประจ า

หากทกุภาคส่วนในสงัคมไดค้  านึงถึงจรรยาบรรรวชิาชีพของตน  ย่อมท าใหก้ลไกทางสงัคมสามารถขบัเคลื่อนไดไ้ปในทิศทางที่ทกุองคก์ร
มุ่งหวงัไว ้และไดร้บัผลตอบแทนที่น่าพอใจทัง้สองฝ่ายแบบเธอไดฉ้ันได ้ (ที่มา : http://www.nfe.go.th)



หลักการปฏิบัติที่ส าคัญของปรัชญาหรือแนวปฏิบัติ
อันเป็นมาตรฐานในงานบริการทั่วไปมีดังนี้

1)  สรา้งความประทบัใจครัง้แรกตอ่แขกทุกคน
1.แตง่กายดี มีชยัไปกว่าครึง่ 

2.ยิม้หวานๆ ช่วยสานสมัพนัธ์

3.กล่าวค าทกัทาย ดว้ยความสดใส
4.ยกมือไหว ้ใครๆก็เอ็นดู

5.แสดงกิริยาใหเ้หมาะสม

6.พดูจาฉะฉาน
7.ทศันคตดิ ีลยุไดท้กุงาน

8.หดัสบตาสกันิด
9.ใชภ้าษากาย คลายความกดดนั



หลักการปฏิบัติที่ส าคัญของปรัชญาหรือแนวปฏิบัติ
อันเป็นมาตรฐานในงานบริการทั่วไปมีดังนี้

2)  เสนอความช่วยเหลือก่อนท่ีแขกจะรอ้งขอ 

3)  ใหค้วามช่วยเหลือแก่แขกตามที่ตอ้งการโดยทนัทีทนัใด 

4)  ปฏิบติัหนา้ที่ตอ่แขกท่ีมาพกัและผูม้าติดตอ่กิจธรุกิจดว้ยความเตม็ใจ 

5)  มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรคท์ี่ดีในการแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกบัแขก

6)  เม่ือมีโอกาสพยายามปฏิบติัหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ากกว่าปกติ 



หลักการปฏิบัติที่ส าคัญของปรัชญาหรือแนวปฏิบัติ
อันเป็นมาตรฐานในงานบริการทั่วไปมีดังนี้
7)  พงึระลกึเสมอวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ากกวา่ปกติ 
8)  ไม่ควรตอบปฏิเสธแขกควรจะแกปั้ญหาโดยการเสนอทางเลือกตอ่แขก 
9)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยรอยยิม้และสายตาท่ีสภุาพ ออ่นโยน ตอ่แขกเสมอ 
10) ควรเรียกแขก โดยการขานช่ือของแขก 
11) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความภาคภมิูใจ 
12) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความไม่ประมาทเพ่ือหลีกเล่ียงอบุติัเหต ุ
13) ดแูลรกัษาเครื่องมือเครื่องใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
14) ดแูลรกัษาสถานท่ีท างานใหส้ะอาด เป็นระเบียบ เรียบรอ้ยอยู่เสมอ 



กฎ ระเบียบ จรรณยาบรรณมารยาทของพนักงานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม



ข้อควรปฏบิัตขิองพนักงานต่อสถานประกอบการ



ข้อควรปฏบิัตขิองพนักงานต่อสถานประกอบการ



มารยาทของพนักงานบรกิารในภัตตาคาร หรือห้องอาหาร




