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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อความส�ำเร็ จ
ของงานมัคคุ เทศก์เฉพาะ (ต่ างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ ) (2) อิ ทธิ พลของภาวะผูน้ ำ� และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่มีผลต่อความส�ำเร็ จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) และ (3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบของความส�ำเร็ จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ
- เฉพาะพื้นที่) ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และด้านการ
แข่งขัน การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดี ยว การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความส�ำเร็ จของงาน ในทางตรงกันข้าม พบว่าอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของงาน สภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานมีผลต่อความส�ำเร็ จของงาน แต่ภาวะผูน้ ำ� ไม่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของงาน นอกจากนี้ ยงั พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความส�ำเร็ จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และด้านการแข่งขันพบว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ค�ำส� ำคัญ: ภาวะผูน้ ำ � สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความส�ำเร็ จของงาน มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่)
Abstract
The objectives of this study were to (1) study the difference of personal characteristics affecting work achievement of In-bound tourist guide (foreign language - specific area) (2) study the impact
of the leadership factor and work place atmosphere factor affecting work achievement of In-bound
tourist guide (foreign language - specific area), and (3) study the relationship of work achievement,
which was composed of role of work satisfaction, work completion, and competitiveness factors. The
statistical analysis was descriptive and inferential statistics. The inferential statistics was t-test, One-way
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ANOVA, multiple regression analysis, Pearson product moment correlation coefficient. The results of
this study revealed that the difference of gender was found not affected work achievement. On the other
hand, the differences of age, educational level, and length of working factors were found affected work
achievement. The work place atmosphere factor was found affected work achievement but
leadership factor was not found affected work achievement. Moreover, the relationships among role of work
satisfaction, work completion, and competitiveness factors of work achievement were found correlated
with significant level of  0.05.
Keywords: leadership, work place atmosphere, work achievement, in-bound tourist guide (foreign
language - specific area)
บทน�ำ

การท่องเที่ ยวมีบทบาทที่ ส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศที่ ก่อ
ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ ชมชุนและสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรม
ที่ทำ� รายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็ นจ�ำนวนมาก จ�ำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว 13,821,802 คนในปี
พ.ศ. 2549 เป็ น 15,841,683 คน ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นปี ที่ประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยวสู งสุ ด (กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) ส�ำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว คือ เพิม่ ขึ้นจาก 482,319.17 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 585,967.80 ล้านบาท ในปี
พ.ศ. 2553 (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา, 2557) ในช่ วงระหว่างเดื อนมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีนกั ท่องเที่ยวจ�ำนวน 21,938,435 คน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ท�ำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็ น มูลค่าเท่ากับ 1,012,836.83 ล้านบาท นักท่องเที่ยวที่มีจำ� นวน
สู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรกได้แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น   สหพัน ธรั ฐ มาเลเซี ย และ สหพัน ธรั ฐ รั ส เซี ย
(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
อย่า งไรก็ต ามกล่ า วได้ว่า ความส�ำ เร็ จ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วขึ้ น อยู่กับ องค์ป ระกอบ
หลายประการ องค์ประกอบหนึ่ งที่ ส�ำคัญ และมี บทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวอย่างมาก คื อ
กลุ่มบุคคลที่มีอาชี พมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์สามารถจ�ำแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) มัคคุเทศก์ทว่ั ไป
และ (2) มัคคุเทศก์เฉพาะ 1) มัคคุเทศก์ทว่ั ไปสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1.1) มัคคุเทศก์ทว่ั ไป
(ต่างประเทศ) บัตรสี บรอนซ์เงิน น�ำเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถน�ำเที่ยว
ได้ทว่ั ราชอาณาจักร 1.2) มัคคุเทศก์ทว่ั ไป (ไทย) บัตรสี บรอนซ์ทอง น�ำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
สามารถน�ำเที่ยวได้ทว่ั ราชอาณาจักร 2) มัคคุเทศก์เฉพาะเป็ นมัคคุเทศก์ที่มีความรู ้เฉพาะทางซึ่ งสามารถ
จ�ำแนกออกเป็ น 8 ประเภท คือ 2.1) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสี ชมพู น�ำเที่ยว
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยหรื อต่างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อ
2.2) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่) บัตรสี ฟ้า น�ำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉพาะจังหวัด
ที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อ 2.3) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) บัตรสี แดง น�ำเที่ยว
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แก่ นักท่องเที่ ยวไทยและต่างประเทศ ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม 2.4) มัคคุ เทศก์เฉพาะ
(เดินป่ า) บัตรสี เขียว 2.5) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสี ส้ม น�ำเที่ยวในเขตพื้นที่ทางทะเลแก่นกั
ท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ 2.6) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) บัตรสี เหลือง น�ำเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศในพื้นที่ทางทะเลที่มีระยะห่ างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้
ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล 2.7) มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสี น้ ำ� ตาล น�ำเที่ยวด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ในบัตรเท่านั้น เป็ นผูท้ ี่มี
ความใกล้ชิดนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็ นผูท้ ี่บอกเล่าถึงประวัติความเป็ นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
บรรยายให้นักท่องเที่ ยวได้ทราบถึ งความเป็ นมาของสถานที่ ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี และความเป็ นอยู่ของประชาชน มัคคุเทศก์ยงั เป็ นผูท้ ี่สร้างกิ จกรรมระหว่างการเดิ นทาง เพื่อ
ให้เกิดความสนุ กสนาน ท�ำให้นกั ท่องเที่ยวไม่เบื่อหน่ ายในการท่องเที่ยว ท�ำให้การท่องเที่ยวมีชีวิตชี วา
ดูแลความสะดวกสบาย ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวในระหว่างการน�ำเที่ยว ให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าแทนนักท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่า มัคคุเทศก์จะเป็ นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในทุกๆ เรื่ อง การที่มคั คุเทศก์สามารถท�ำให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มจ�ำนวนวัน
ในการท่องเที่ยว ย่อมก่อให้เกิ ดการกระจายรายได้เข้าสู่ ชุมชนและท้องถิ่น เกิ ดการสร้ างงาน ชุ มชนมี
รายได้ มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ อาจจะกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่สงั คม และเป็ นช่องทางที่ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ ) ซึ่ งมีจำ� นวนมาก และ
กระจายกันอยูต่ ามพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่า นมาธุ ร กิ จ ด้า นการท่ อ งเที่ ย วมี ก ารแข่ ง ขัน ที่ สู ง มาก มี ค วามต้อ งการ
มัค คุ เ ทศก์ เ พื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านเพิ่ ม จ�ำ นวนมากขึ้ น แต่ ปั ญ หาที่ พ บคื อ การขาดแคลนมัค คุ เ ทศก์ เ ฉพาะ
(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) ที่มีคุณภาพในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลส�ำเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
สามารถของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่)ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในเหตุการณ์
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์เฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์ยงั ท�ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมัคคุเทศก์ขาดภาวะผูน้ ำ �
รวมทั้งปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการท�ำงานให้ส�ำเร็ จตามเป้ าหมายเป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งที่สะท้อน
ถึงความรู ้สึกที่มีต่องานและผูร้ ่ วมงาน ถ้ามัคคุเทศก์มีความรู ้สึกที่ดีต่องาน ทุ่มเทก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด
แก้ไขปั ญหาในการท�ำงาน การท�ำงานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ และน�ำมาซึ่ งความส�ำเร็ จของงาน แต่ในทาง
ตรงกันข้าม สภาพแวดล้อมในการท�ำงานอาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความกดดัน และส่ งผลให้เกิดความ
เหนื่อยล้าในการท�ำงาน (ณัฏฐาสิ ริ ยิง่ รู ้, 2555)
ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในเรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ภาวะผูน้ ำ � สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จ
ในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรใดที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในงานของมัคคุเทศก์ และน�ำผลดังกล่าวไปใช้ในเรื่ องการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์
เพื่อส่ งเสริ มความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ –
เฉพาะพื้นที่)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผูน้ �ำ และสภาพแวดล้อ มในการท�ำ งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส�ำ เร็ จ ในงานของ
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
3. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของความส�ำเร็ จในงาน ได้แก่
ความพึงพอใจในการท�ำงาน การท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์และการแข่งขัน
สมมุตฐิ านการวิจยั
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความส�ำ เร็ จ ในงานของมัค คุ เ ทศก์เ ฉพาะ
(ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) ที่แตกต่างกัน
2. ภาวะผูน้ ำ � และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ส่งผลความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ
(ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
3. ความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ
ในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และด้านการแข่งขันมีความสัมพันธ์กนั
ขอบเขตของการวิจยั
ด้านประชากร ได้แก่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
บัตรสี ชมพู จ�ำนวน 2,000 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2557
ด้านกลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะ
พื้นที่) บัตรสี ชมพู จ�ำนวน 420 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2557
ด้า นตัว แปร: ตัว แปรอิ ส ระในงานวิ จ ัย นี้ ได้แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ภาวะผูน้ �ำ  และสภาพแวดล้อ มใน
การท�ำงาน ส่ วนตัวแปรตามคือความส�ำเร็ จในงาน
ด้านพื้นที่ ได้แก่ สถาบันการศึ กษาต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพิษณุ โลก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยอินเตอร์เทค ล�ำปาง
ด้านเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2557
นิยามศัพท์
มัคคุ เทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ ) หมายถึ ง ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมที่ มีการศึ กษา
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีประสบการณ์การท�ำงานด้านการท่องเที่ยว และมีความสามารถด้านภาษา
ซึ่ งมีหนังสื อรับรองจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย รับรองคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เรื่ องหลักสู ตรการฝึ กอบรม
วิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. 2556)
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ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติที่เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของมัคคุเทศก์เฉพาะ
(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) ได้แก่ เพศ อายุ ระ ดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยภาวะผูน้ ำ � หมายถึง รู ปแบบภาวะผูน้ ำ� ซึ่ งประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ � 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ ำ� แบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ ำ� แบบปล่อยตามสบาย
ภาวะผูน้ ำ� การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นในการท�ำงาน ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
คือ การมี อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการค�ำนึ งถึ ง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล
ภาวะผูน้ ำ� แบบแลกเปลี่ยน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นในการท�ำงาน โดยการให้รางวัล
หรื อลงโทษผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลนั้น ๆ การจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้
ท�ำงานให้บรรลุตามเป้ าหมายโดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง และต่างฝ่ ายต่างอ�ำนวยประโยชน์
ให้แก่กนั โดยมีองค์ประกอบคือ การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการบริ หารแบบวางเฉย
ภาวะผูน้ ำ� แบบปล่อยตามสบาย หมายถึง พฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงความขาดการรับผิดชอบ ไม่มี
ความพยายาม ขาดการมีส่วนร่ วม ไม่มีการตัดสิ นใจ ไม่มีวสิ ยั ทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความ
ชัดเจนในเป้ าหมาย และไม่ให้คำ� ปรึ กษา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หมายถึง สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อการท�ำงานของบุคลากรในองค์การได้แก่
ความมัน่ คงปลอดภัย หมายถึงการที่มคั คุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) มีความมัน่ คง
และปลอดภัยในการท�ำงานในองค์การ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา
โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน หมายถึง การที่มคั คุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่)ได้รับ
การสนับสนุ นจากองค์การให้มีความก้าวหน้าในการท�ำงาน มีโอกาสเลื่อนต�ำแหน่ งที่สูงขึ้น และมีการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็ นธรรม
องค์การและการจัดการ หมายถึ ง ขนาดขององค์การ รายได้ ชื่ อเสี ยง การประชาสัมพันธ์ให้
องค์การเป็ นที่รู้จกั
ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนในการท�ำงานของของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ
- เฉพาะพื้นที่) ในจ�ำนวนที่เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ได้รับ การจ่ายค่าจ้างที่เป็ นธรรมและเสมอภาค
คุณลักษณะเฉพาะของงาน หมายถึง การที่มคั คุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) สามารถ
ท�ำงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และมีความพึงพอใจในงาน
การนิเทศงาน หมายถึง การได้รับค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิดและได้ทราบถึงการท�ำงานที่ถูกต้องจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
การติดต่อสื่ อสาร หมายถึงการให้ข่าวสารในองค์การในลักษณะต่างๆ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับแผน
งานขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์การ
คุณลักษณะทางสังคมของงาน หมายถึง การได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มท�ำงาน
การได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานและการมีความสามัคคีกนั ในบริ ษทั
สภาพการท�ำงาน หมายถึง ความมีระเบียบ ปลอดภัย และสะอาด
สวัสดิ การหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ หมายถึง การรั กษาพยาบาล ค่าตอบแทนเมื่ อออกจากงาน
วันหยุด เป็ นต้น
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ความส�ำเร็ จในงาน (Work Achievement) หมายถึงโอกาสก้าวหน้าและเติบโตในหน้าที่การงาน
การประสบความส�ำเร็ จในหน้าที่การงาน และ เรื่ องส่ วนตัว ตามแนวคิด Spence (1983) ซึ่งประกอบด้วย
ความพึงพอใจในการท�ำงาน หมายถึง การที่มคั คุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) มีความ
สุ ขในการท�ำงาน พยายามที่จะท�ำงานหนัก เพื่อให้เกิดความส�ำเร็ จและมีการพัฒนาการท�ำงานอย่างต่อ
เนื่อง
การท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ หมายถึง การที่มคั คุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) มีความ
มุ่งมัน่ มี ความเพียรพยายามที่ จะท�ำงานที่ ยากและท้าทายให้ประสบความส�ำเร็ จ มี ความภาคภูมิใจเมื่ อ
ท�ำงานได้ประสบความส�ำเร็ จ
การแข่งขัน หมายถึง การที่มคั คุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) มีความต้องการท�ำงาน
ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน โดยพยายามท�ำงานให้ดีกว่าผูอ้ ื่น ให้ความส�ำคัญกับชัยชนะในการท�ำงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ท�ำให้ทราบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ –
เฉพาะพื้นที่)
2. ผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจท่องเที่ยวสามารถน�ำผลวิจยั ไปใช้ประกอบในการวางแผนตัดสิ นใจ
ในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผูน้ ำ � เพื่อส่ งเสริ มความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์
เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
3. หน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนสามารถน�ำข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการน�ำเที่ยวของมัคคุเทศก์
เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาผลงานวิ จ ัย ในอดี ต ที่ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ภาวะผูน้ �ำ  สภาพแวดล้อ มใน
การท�ำงาน และความส�ำเร็ จของงาน พบว่า ขนิ ษฐา นิ่ มแก้ว (2554) ได้ทำ� การศึกษาเรื่ องปั จจัยสภาพ
แวดล้อมที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร: กรณี ศึกษาส�ำนักบริ หารโครงการ
กรมชลประทานสามเสน ผลการวิจยั พบว่า อายุ การศึกษา ประเภทต�ำแหน่ งงาน และอายุการท�ำงาน
แตกต่ างกันมี ผลต่ อความผูกพันในองค์กรที่ แตกต่ างกันซึ่ งสอดคล้องกับธนกร กรวัชรเจริ ญ (2555)
ซึ่ งได้ทำ� การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานเป็ นทีมของพนักงาน บริ ษทั ควอลิต้ ี
เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่ งงานที่แตกต่างกันจะส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญที่ 0.05 ในส่ วนของปั จจัยภาวะผูน้ ำ� ของ
ผูบ้ ริ หารและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานพบว่าฐิ ตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554) ได้ทำ� วิจยั เรื่ องรู ปแบบ
ภาวะผูน้ �ำ  แรงจู ง ใจภายในที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งานกรณี ศึ ก ษาธนาคารกรุ ง
ไทยจ�ำกัดมหาชน ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ ำ� ไม่ มีอำ� นาจในการพยากรณ์ ระดับความคิ ดสร้ างสรรค์
ของพนักงานธนาคารกรุ งไทย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของขนิ ษฐา นิ่ มแก้ว (2554) ได้ทำ� การศึกษา
เรื่ องปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความผู ก พัน ของบุ ค ลากรในองค์ก ร: กรณี ศึ ก ษา
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ส�ำนักบริ หารโครงการกรมชลประทานสามเสน ผลการวิจยั พบว่า อายุ การศึกษา ประเภทต�ำแหน่งงาน
และอายุการท�ำงาน แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรที่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอดิศร  พูลสุ วรรณ (2552) ซึ่ งท�ำงานวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และรับรู ้ความเสี่ ยง กับความเครี ยดในการท�ำงานกรณี ศึกษา พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ฮิ ตาชิ โกลบอล
สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กั บ ความเครี ยดในการท�ำ งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั น ในทางบวก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
เดชา เดชะวัฒนไพศาล และคณะ (2554) ที่ทำ� วิจยั เรื่ อง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและ
คุณลักษณะส่ วนบุคคลต่อระดับความสร้ างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน เช่นความกดดันจากปริ มาณงาน การสนับสนุนให้มีอิสระในการท�ำงาน และการสนับสนุนความ
รู ้ และทักษะในการท�ำงานส่ งผลต่อระดับความคิดสร้ างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของ ธิ ด ารั ต น์ สิ น แสง และพี ร พงษ์ ฟู ศิ ริ (2556) ได้ท ำ� การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน TMB ในเขตธุ ร กิ จ สมุ ท รปราการผลการวิ จ ัย พบว่ า
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน TMB
ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ และในส่ วนของความส�ำเร็ จของงานในด้าน ความพึงพอใจในการท�ำงาน  การ
ท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และการแข่งขันพบว่า วรรณรชา ช�ำนาญเวช (2551) ได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยสู่
ความส�ำเร็ จในการท�ำงานของพนักงานธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั
พบว่าความพอใจในชีวิตความเป็ นอยูม่ ีความสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็ จจากการท�ำงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเลือกจาก ประชากรที่เป็ นผูท้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรมัคคุเทศก์
เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) ระหว่างเดื อน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ หลักสู ตรเฉพาะ
(ต่ า งประเทศ – เฉพาะพื้ น ที่ ) เป็ นหลัก สู ต รการจัด การฝึ กอบรมโดยกรมการท่ อ งเที่ ย ว กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร่ ว มกับ สถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ ซึ่ งประกอบด้ว ย มหาวิ ท ยาลัย พิ ษ ณุ โ ลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยอินเตอร์ เทค ล�ำปาง เป็ นต้น (ส�ำนักทะเบียนธุรกิจน�ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว, 2557) รวมผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดประมาณ 2,000 คน ผูศ้ ึกษาได้คำ� นวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ กัลยา วานิ ชบัญชา (2546: 26) ที่ความเชื่ อมัน่ 95 % และความคลาด
เคลื่อนเป็ น 1 ส่ วนใน 10 ส่ วนของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร จะได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 323 คน
เป็ นอย่างน้อยและในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น 420 คน โดยใช้การสุ่ มแบบไม่ใช้หลักความ
น่ าจะเป็ นด้วยวิธีแบบโควต้าโดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนเท่ าๆ กัน ของกลุ่มประชากรที่ กำ� หนด
มาทั้งหมด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�ำส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 420 ฉบับ เก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากผูเ้ ข้าอบรม และประสานงานในการเก็บคืนด้วยตนเอง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสอบถามซึ่ ง สร้ า งจากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลโดยข้อค�ำถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบวัดภาวะผูน้ ำ  
� ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน  ตอนที่ 4 แบบวัดความส�ำเร็ จในงาน โดยข้อค�ำถามเป็ นลักษณะเป็ น
มาตรประมาณค่า (Rating Seale) 5 ระดับ มีคำ� ถามชี้วดั จ�ำนวน 92 ข้อ โดยแบบสอบถามได้มีการตรวจ
สอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจ�ำนวน 3 คน พร้ อมปรับปรุ งข้อค�ำถาม
หลังจากนั้นน�ำไปทดลองใช้กบั มัคคุเทศก์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์ ค่าความเที่ยง
แบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) โดยใช้การประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.845
สรุปและอภิปรายผล
สรุ ปและอภิปรายผลงานวิจยั นี้ สามารถสรุ ปข้อมูลสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
และข้อมูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้ดงั นี้ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่าส่ วนมากเป็ นเพศชายร้ อยละ 56 อายุ 30-45 ปี ร้ อยละ 57  การศึ กษาระดับต�่ำกว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 90 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 67 ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ของเพศที่มีต่อความส�ำเร็ จในงาน
ตัวแปร จ�ำนวนกลุ่ม ค่ าเฉลีย่
ค่ าส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD)                       ค่ า t sig (p-alue)
(เพศ) ตัวอย่ าง(คน) (mean)
1.887
.488
ชาย
238
4.43
.47
  หญิง
182
4.35
.42               
P-value ≥ 0.05*
จากตารางที่ 1 พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในงานมัค คุ เ ทศก์ เ ฉพาะ
(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของอายุ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่มีต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
ตัวแปร
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ าง
ค่ า F
Sig (p-value)
อายุ
.001*
6.754
420
ระดับการศึกษา
.032*
2.972
420
ระยะเวลาในการ
.000*
12.749
420
ปฏิบตั ิงาน
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P-value ≤ 0.05*
จากตารางที่ 2 พบว่า อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 อิ ทธิ พลของปั จจัยภาวะผูน้ ำ� และปั จจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ มีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ ) แสดงในรู ปของการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
1.ปั จจัยภาวะผูน้ ำ                  
�

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ าง

ค่ า F

Sig (p-value)

.059

1.469

.143

2.ปั จจัยสภาพแวดล้อม  ในการท�ำงาน        
.718
17.724
.000*
R² = 0.571 , F-value = 277.786 , n = 420 , P-value ≤ 0.05*
จากตารางที่ 3 พบว่า มีเพียงปั จจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จในงาน
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ร้อยละ 71.8 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัย
ภาวะผูน้ ำ� ไม่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
ตารางที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ของความส�ำเร็ จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
ที่ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และด้านการแข่งขัน
ตัวแปร

N

Pearson correlation

Sig

แปลความหมาย

ความพึงพอใจในการท�ำงานกับ 420
การท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์

.753

0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับสูง    

ความพึงพอใจในการท�ำงานกับ 420
การท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์

.339

0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ

ความพึงพอใจในการท�ำงานกับ 420
.339
0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
การท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์
P≤0.05*
จากตารางที่ 4 พบว่าความสัมพันธ์ของความส�ำเร็ จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะ
พื้นที่) ที่ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ และด้านการ
แข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับด้านการท�ำงานให้เสร็ จสมบูรณ์ (r = 0.753) ด้านการท�ำงาน
ให้เสร็ จสมบูรณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งกับการแข่งขัน (r = 0.647) และด้านความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่ำกับการแข่งขัน (r = 0.339) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในงานมัค คุ เ ทศก์ เ ฉพาะ
(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)   ที่แตกต่างกัน ส่ วน อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่
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แตกต่างกันมีผลต่อความส�ำเร็ จในการท�ำงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ที่แตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยภาวะผูน้ ำ� และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พบว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีอิทธิ พล
ต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ร้อยละ 71.8 ส่ วนปั จจัยภาวะผูน้ ำ� ไม่มี
อิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) และในส่ วนของความส�ำเร็ จ
ของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานให้
เสร็ จสมบูรณ์และด้านการแข่งขันมีความสัมพันธ์กนั
ทั้งนี้ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ อาชี พมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ ) ที่ มีเพศแตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ที่แตกต่างกัน และในส่ วน
ของ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส�ำเร็ จในการท�ำงาน
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ที่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนกร กรวัชร
เจริ ญ (2555) ซึ่ งได้ทำ� การศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานเป็ นที มของพนักงาน
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์จำ� กัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการท�ำงานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ขนิษฐา นิ่มแก้ว (2554) ซึ่ งได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กร: กรณี ศึกษาส�ำนักบริ หารโครงการกรมชลประทานสามเสน ผลการวิจยั พบว่า
อายุ การศึ กษา ประเภทต�ำแหน่ งงาน และอายุการท�ำงาน แตกต่างกันมี ผลต่อความผูกพันในองค์กร
ที่แตกต่างกัน
ในส่ วนของปั จจัยภาวะผูน้ ำ� และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยรวมมีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จ
ในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าปั จจัยภาวะผูน้ ำ�
ไม่มีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) มีเพียงสภาพแวดล้อมใน
การท�ำ งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส�ำ เร็ จ ในงานมัค คุ เ ทศก์เ ฉพาะ (ต่ า งประเทศ-เฉพาะพื้ น ที่ ) คิ ด เป็ น
ร้อยละ 71.8 ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์ (2554) ได้ทำ� วิจยั เรื่ องรู ปแบบภาวะผูน้ ำ � แรงจูงใจภายใน
ที่ มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงานกรณี ศึกษาธนาคารกรุ งไทยจ�ำกัดมหาชน ผลการวิจยั
พบว่าภาวะผูน้ ำ� ไม่มีอำ� นาจในการพยากรณ์ ระดับความคิ ดสร้ างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุ งไทย
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิ ษฐา นิ่ มแก้ว (2554) ได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของบุคลากรในองค์การ : กรณี ศึกษาส�ำนักบริ หารโครงการกรมชลประทาน
สามเสน ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มทั้ง 10 ด้า นซึ่ ง ประกอบด้ว ย ความมัน่ คงปลอดภัย
โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิ เทศงาน
คุณลักษณะทางสังคมของงาน การติดต่อสื่ อสาร สภาพการท�ำงาน และสวัสดิการหรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ที่ได้รับมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันในองค์การของบุคลากรซึ่ งตรงกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของ Gilmer (1967) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดิศร  พูลสุ วรรณ (2552) ซึ่ งท�ำงาน
วิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและรับรู ้ความเสี่ ยง กับความเครี ยดในการ
ท�ำงานกรณี ศึกษา พนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั ฮิตาชิโกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับความเครี ยดในการท�ำงานมี ความสัมพันธ์กนั
ในทางบวกและสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของเดชา เดชะวัฒ นไพศาลและคณะ (2554) ที่ ท ำ� วิ จ ัย เรื่ อ ง
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อ มในการท�ำ งานและคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลต่ อ ระดับ ความสร้ า งสรรค์
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มในการท�ำ งาน เช่ น ความกดดัน จากปริ ม าณงาน
การสนับสนุ นให้มีอิสระในการท�ำงาน และการสนับสนุ นความรู ้ และทักษะในการท�ำงานส่ งผลต่ อ
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดารัตน์ สิ นแสง และ
พีรพงษ์ ฟูศิริ (2556) ได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
TMB ในเขตธุ ร กิ จ สมุ ท รปราการผลการวิจ ัย พบว่า สภาพแวดล้อ มในการท�ำ งานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน TMB ในเขตธุ รกิจสมุทรปราการ และสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ นงชนก ผิวเกลี้ยง และธี ระเดช ริ้ วมงคล (2556) ซึ่ งได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตในการท�ำงานของบุคลากรในส�ำนักงาน
ประกันสังคม ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตใน
การท�ำงาน   และในส่ วนของความส�ำเร็ จของงานด้าน ความพึงพอใจในการท�ำงาน  การท�ำงานให้
เสร็ จสมบูรณ์ และการแข่งขันมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งตรงกับทฤษฎี ความส�ำเร็ จของ Spence (1983) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณรชา ช�ำนาญเวช (2551) ได้ทำ� การวิจยั เรื่ องปั จจัยสู่ ความส�ำเร็ จใน
การท�ำงานของพนักงานธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่าความ
พอใจในชี วิตความเป็ นอยู่มีความสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็ จจากการท�ำงานของพนักงานธนาคารออมสิ น
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ข้ อเสนอแนะ
ส�ำหรับงานวิจยั นี้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เกิดบรรยากาศของการที่มคั คุเทศก์
ทุกคนที่เป็ นผูร้ ่ วมงานจะต้องเป็ นที่ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน หรื อการท�ำให้เกิดบรรยากาศของความร่ วม
มือระหว่างกันเพื่อให้สามารถร่ วมงานกันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพดังกล่าวจะสามารถส่ งผลต่อความส�ำเร็ จ
ของงานโดยรวมของมัคคุเทศก์ ตามผลการวิจยั ที่ได้นำ� เสนอข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิผปู ้ ระกอบการอาจใช้
วิธีนำ� กิจกรรมในขณะปฏิบตั ิงานร่ วมด้วย เช่น ทางบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่มคั คุเทศก์สงั กัดอาจจัดกิจกรรม
หรื อการประชุมร่ วมกันระหว่างมัคคุเทศก์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้มคั คุเทศก์ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
รวมทั้งจัดกิจกรรมซึ่ งเป็ นการระดมสมองร่ วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน กิจกรรม
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็ นส่ วนที่ส่งเสริ มและสนับสนุนความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์
2. แม้วา่ ภาวะผูน้ ำ� ไม่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็ จในงานของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะ
พื้นที่) ซึ่ งการที่ผลวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ อาจจะเนื่ องมาจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีจำ� นวนนักท่อง
เที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นจ�ำนวนมาก (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬา, 2557) จ�ำนวนมัคคุเทศก์มีไม่เพียงพอและขาดแคลนท�ำให้ตอ้ งเพิ่มผูป้ ฏิบตั ิงานมาช่ วยเสริ ม
การท�ำงานของมัคคุเทศก์ ซึ่งก็คือ ผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ ผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ที่มาเข้าอบรมเหล่านี้มีประสลการณ์ใน
การท�ำงานไม่มากนักและมักจะฟังเสี ยงของลูกค้ามากกว่าที่จะชี้นำ� ลูกค้า จึงไม่เห็นความส�ำคัญของภาวะ
ผูน้ ำ � อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปจัดท�ำ
แผนและแนวทางในการพัฒนาและฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านภาวะ
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ผูน้ ำ� ให้กบั มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
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