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การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล	ภาวะผู้น�า	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ทีส่่งผลต่อความ
ส�าเร็จของงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพืน้ที)่
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-Specific	Area)
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บทคดัย่อ

		 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา	 (1)	ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความส�าเร็จ

ของงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 (2)	 อิทธิพลของภาวะผูน้�าและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท�างานท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	และ	(3)	 ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของความส�าเร็จของงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	(ต่างประเทศ 

-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	ไดแ้ก่	ดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นการท�างานให้เสร็จสมบูรณ์	และดา้นการ

แข่งขนั	การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติ	ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน	ไดแ้ก่	การทดสอบค่าที	การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว	การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจยัพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความส�าเร็จของงาน	ในทางตรงกนัขา้ม	พบว่าอายุ	ระดบั

การศึกษา	และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน	สภาพแวดลอ้มใน

การท�างานมีผลต่อความส�าเร็จของงาน	แต่ภาวะผูน้�าไม่ส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน	นอกจากน้ียงัพบวา่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของความส�าเร็จของงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	

ไดแ้ก่	ดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นการท�างานให้เสร็จสมบูรณ์	และดา้นการแข่งขนัพบว่ามี 

ความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส�าคญัท่ีระดบั	0.05

ค�าส�าคัญ:	ภาวะผูน้�า	สภาพแวดลอ้มในการท�างาน	ความส�าเร็จของงาน	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-

เฉพาะพื้นท่ี)

Abstract

	 The	objectives	of	this	study	were	to	(1)	study	the	difference	of	personal	characteristics	affect-

ing	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�า

	 การท่องเท่ียวมีบทบาทท่ีส�าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีก่อ

ใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชมชุนและสังคม	ทั้งน้ีเน่ืองจาก	อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม 

ท่ีท�ารายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	จ�านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีแนว

โนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ.	2549	 ถึงปี	พ.ศ.	2553	จ�านวนนกัท่องเท่ียว	13,821,802	คนในปี	 

พ.ศ.	2549	 เป็น	15,841,683	คน	ในปี	พ.ศ.	2553	 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวสูงสุด	(กรมการ

ท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,	2557)	ส�าหรับรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีความสอดคลอ้งกบั

จ�านวนนกัท่องเท่ียว	คือ	เพิ่มข้ึนจาก	482,319.17	ลา้นบาท	ในปี	พ.ศ.	2549	เป็น	585,967.80	ลา้นบาท	ในปี	 

พ.ศ.	2553	 (กรมการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,	2557)	ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม	 

ถึงเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	มีนกัท่องเท่ียวจ�านวน	21,938,435	คน	 ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย	

ท�าให้มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวคิดเป็น	 มูลค่าเท่ากบั	1,012,836.83	ลา้นบาท	นักท่องเท่ียวท่ีมีจ�านวน

สูงสุด	 3	อนัดับแรกได้แก่	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 	สหพนัธรัฐมาเลเซีย	และ	สหพนัธรัฐรัสเซีย	 

(กรมการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,	2557)

	 อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่า	ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ

หลายประการ	องค์ประกอบหน่ึงท่ีส�าคญั	และมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างมาก	 คือ 

กลุ่มบุคคลท่ีมีอาชีพมคัคุเทศก์	มคัคุเทศก์สามารถจ�าแนกออกเป็น	2	ประเภท	คือ	(1)	มคัคุเทศก์ทัว่ไป 

และ	(2)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	1)	มคัคุเทศกท์ัว่ไปสามารถแบ่งไดเ้ป็น	2	ประเภท	คือ	1.1)	มคัคุเทศกท์ัว่ไป	 

(ต่างประเทศ)	บตัรสีบรอนซ์เงิน	น�าเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ	สามารถน�าเท่ียว

ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร	1.2)	มคัคุเทศกท์ัว่ไป	(ไทย)	บตัรสีบรอนซ์ทอง	น�าเท่ียวไดเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย	

สามารถน�าเท่ียวไดท้ัว่ราชอาณาจกัร	2)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะเป็นมคัคุเทศกท่ี์มีความรู้เฉพาะทางซ่ึงสามารถ

จ�าแนกออกเป็น	8	ประเภท	คือ	2.1)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	บตัรสีชมพ	ูน�าเท่ียว

ให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือต่างประเทศ	 เฉพาะจงัหวดัท่ีระบุไวบ้นบตัรและจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อ	

2.2)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ไทย	–	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	บตัรสีฟ้า	น�าเท่ียวเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเฉพาะจงัหวดั 

ท่ีระบุไวบ้นบตัรและจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อ	2.3)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ศิลปวฒันธรรม)	บตัรสีแดง	น�าเท่ียว 
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แก่นักท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศ	ทางดา้นประวติัศาสตร์	 ศิลปวฒันธรรม	2.4)	มคัคุเทศก์เฉพาะ 

(เดินป่า)	บตัรสีเขียว	2.5)	มคัคุเทศก์เฉพาะ	(ทางทะเล)	บตัรสีส้ม	น�าเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทางทะเลแก่นกั

ท่องเท่ียวชาวไทย	และต่างประเทศ	2.6)	มคัคุเทศก์เฉพาะ	(ทางทะเลชายฝ่ัง)	บตัรสีเหลือง	น�าเท่ียวแก่

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศในพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีมีระยะห่างจากชายฝ่ังถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้

ไม่เกิน	40	ไมลท์ะเล	2.7)	มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(วฒันธรรมทอ้งถ่ิน)	บตัรสีน�้ าตาล	น�าเท่ียวดา้นวฒันธรรม 

ทอ้งถ่ิน	ประวติัศาสตร์	เฉพาะภายในแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีระบุช่ือไวใ้นบตัรเท่านั้น	เป็นผูท่ี้มี 

ความใกลชิ้ดนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 เป็นผูท่ี้บอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ	

บรรยายให้นักท่องเท่ียวไดท้ราบถึงความเป็นมาของสถานท่ี	ภูมิประเทศ	ประวติัศาสตร์	วฒันธรรม	

ประเพณี	และความเป็นอยู่ของประชาชน	มคัคุเทศก์ยงัเป็นผูท่ี้สร้างกิจกรรมระหว่างการเดินทาง	 เพ่ือ

ให้เกิดความสนุกสนาน	ท�าให้นกัท่องเท่ียวไม่เบ่ือหน่ายในการท่องเท่ียว	ท�าให้การท่องเท่ียวมีชีวิตชีวา	 

ดูแลความสะดวกสบาย	ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวในระหว่างการน�าเท่ียว	ให้ความช่วยเหลือและ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้แทนนกัท่องเท่ียว	อาจกล่าวไดว้่า	มคัคุเทศกจ์ะเป็นผูอ้ �านวยความสะดวกให้แก่

นกัท่องเท่ียวในทุกๆ	เร่ือง	การท่ีมคัคุเทศกส์ามารถท�าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ	เพ่ิมจ�านวนวนั

ในการท่องเท่ียว	ย่อมก่อให้เกิดการกระจายรายไดเ้ขา้สู่ชุมชนและทอ้งถ่ิน	 เกิดการสร้างงาน	 ชุมชนมี

รายได	้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	ส่งผลให้ชุมชนเขม้แข็งพ่ึงพาตนเองได	้อาจจะกล่าวไดว้่า	ความส�าเร็จใน 

การปฏิบติังานของมคัคุเทศกก่์อใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้สงัคม	และเป็นช่องทางท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ

ของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ	–	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ซ่ึงมีจ�านวนมาก	และ

กระจายกนัอยูต่ามพื้นท่ีต่างๆ	ทัว่ประเทศ

	 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาธุรกิจด้านการท่องเท่ียวมีการแข่งขันท่ีสูงมาก	 มีความต้องการ

มัคคุเทศก์เพ่ือปฏิบัติงานเพ่ิมจ�านวนมากข้ึน	 แต่ปัญหาท่ีพบคือ	 การขาดแคลนมัคคุเทศก์เฉพาะ 

(ต่างประเทศ	-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ท่ีมีคุณภาพในการปฏิบติังานให้บรรลุผลส�าเร็จ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ความ

สามารถของมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ	-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาในเหตุการณ์

ต่างๆ	ซ่ึงเป็นเหตุการณ์เฉพาะหนา้ของมคัคุเทศกย์งัท�าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร	เน่ืองจากมคัคุเทศกข์าดภาวะผูน้�า	

รวมทั้งปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีสะทอ้น

ถึงความรู้สึกท่ีมีต่องานและผูร่้วมงาน	ถา้มคัคุเทศกมี์ความรู้สึกท่ีดีต่องาน	 ทุ่มเทก�าลงัใจ	ก�าลงัความคิด	 

แกไ้ขปัญหาในการท�างาน	การท�างานก็จะมีประสิทธิภาพ	และน�ามาซ่ึงความส�าเร็จของงาน	แต่ในทาง

ตรงกนัขา้ม	สภาพแวดลอ้มในการท�างานอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความกดดนั	และส่งผลใหเ้กิดความ

เหน่ือยลา้ในการท�างาน	(ณฏัฐาสิริ	ยิง่รู้,	2555)

	 ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาขา้งตน้	ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล	ภาวะผูน้�า	สภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)	 เพ่ือใหท้ราบวา่ตวัแปรใดท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ

ในงานของมคัคุเทศก	์และน�าผลดงักล่าวไปใชใ้นเร่ืองการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานของมคัคุเทศก	์ 

เพื่อส่งเสริมความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศก์
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วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล	ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	

เฉพาะพื้นท่ี)

	 2.	 เพ่ือศึกษาภาวะผูน้�าและสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในงานของ

มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)

	 3.	 เพ่ือศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของความส�าเร็จในงาน	ไดแ้ก่	

ความพึงพอใจในการท�างาน	การท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์และการแข่งขนั	

สมมุตฐิานการวจิยั

	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศก์เฉพาะ	 

(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)	ท่ีแตกต่างกนั

	 2.	ภาวะผูน้�า	และสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีส่งผลความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	

(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)

	 3.	ความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพื้นท่ี)	ไดแ้ก่	ดา้นความพึงพอใจ

ในการท�างาน	ดา้นการท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์	และดา้นการแข่งขนัมีความสมัพนัธ์กนั

ขอบเขตของการวจิยั

	 ดา้นประชากร	ไดแ้ก่	ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพื้นท่ี)	

บตัรสีชมพ	ูจ�านวน	2,000	คน	ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์	–	ตุลาคม	2557	

	 ดา้นกลุ่มตวัอยา่ง:	ไดแ้ก่	ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	-	 เฉพาะ

พื้นท่ี)	บตัรสีชมพ	ูจ�านวน	420	คน	ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล	ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์	–	ตุลาคม	2557

ด้านตวัแปร:	ตวัแปรอิสระในงานวิจัยน้ีได้แก่	 ปัจจัยส่วนบุคคล	ภาวะผูน้�า	 และสภาพแวดล้อมใน 

การท�างาน	ส่วนตวัแปรตามคือความส�าเร็จในงาน

	 ดา้นพ้ืนท่ี	ไดแ้ก่	สถาบนัการศึกษาต่างๆ	ประกอบดว้ย	มหาวิทยาลยัพิษณุโลก	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	มหาวิทยาลยันเรศวร	มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น	มหาวิทยาลยับูรพา	

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	และวทิยาลยัอินเตอร์เทค	ล�าปาง

	 ดา้นเวลา	เกบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์	–	ตุลาคม	2557

นิยามศัพท์

	 มคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ	–	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	หมายถึง	ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีการศึกษา 

ต�่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้	 ท่ีมีประสบการณ์การท�างานดา้นการท่องเท่ียว	และมีความสามารถดา้นภาษา	

ซ่ึงมีหนงัสือรับรองจากสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 รับรองคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม	(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวนัท่ี	14	พฤศจิกายน	2556	เร่ืองหลกัสูตรการฝึกอบรม 

วชิามคัคุเทศก	์พ.ศ.	2556)
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	 ปัจจยัส่วนบุคคล	หมายถึง	คุณสมบติัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ

(ต่างประเทศ	-	เฉพาะพ้ืนท่ี)	ไดแ้ก่	เพศ	อาย	ุระ	ดบัการศึกษา	และระยะเวลาในการปฏิบติังาน

	 ปัจจยัภาวะผูน้�า	หมายถึง	 รูปแบบภาวะผูน้�าซ่ึงประกอบดว้ย	ภาวะผูน้�า	3	แบบ	คือ	ภาวะผูน้�า 

การเปล่ียนแปลง	ภาวะผูน้�าแบบแลกเปล่ียน	และภาวะผูน้�าแบบปล่อยตามสบาย

	 ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง	หมายถึง	พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นในการท�างาน	ซ่ึงมี	4	องคป์ระกอบ	

คือ	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	การสร้างแรงบนัดาลใจ	การกระตุน้ทางปัญญา	และการค�านึงถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคล

	 ภาวะผูน้�าแบบแลกเปล่ียน	หมายถึง	พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นในการท�างาน	โดยการให้รางวลั

หรือลงโทษผูป้ฏิบติังาน	 ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานของบุคคลนั้น	ๆ	การจูงใจผูป้ฏิบติังาน	 เพ่ือให้

ท�างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายโดยการแลกเปล่ียนผลประโยชนบ์างอยา่ง	และต่างฝ่ายต่างอ�านวยประโยชน์

ใหแ้ก่กนัโดยมีองคป์ระกอบคือ	การใหร้างวลัตามสถานการณ์	และการบริหารแบบวางเฉย

	 ภาวะผูน้�าแบบปล่อยตามสบาย	หมายถึง	พฤติกรรมซ่ึงแสดงออกถึงความขาดการรับผดิชอบ	ไม่มี

ความพยายาม	ขาดการมีส่วนร่วม	ไม่มีการตดัสินใจ	ไม่มีวสิยัทศัน์เก่ียวกบัภารกิจขององคก์าร	ไม่มีความ

ชดัเจนในเป้าหมาย	และไม่ใหค้ �าปรึกษา

	 สภาพแวดลอ้มในการท�างาน	หมายถึง	ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการท�างานของบุคลากรในองคก์ารไดแ้ก่

	 ความมัน่คงปลอดภยั	หมายถึงการท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ(ต่างประเทศ	-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	 มีความมัน่คง	

และปลอดภยัในการท�างานในองคก์าร	การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา

	 โอกาสกา้วหนา้ในการท�างาน	หมายถึง	การท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ(ต่างประเทศ	-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากองคก์ารให้มีความกา้วหนา้ในการท�างาน	มีโอกาสเล่ือนต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน	และมีการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่งเป็นธรรม

	 องค์การและการจดัการ	หมายถึง	ขนาดขององค์การ	รายได	้ ช่ือเสียง	การประชาสัมพนัธ์ให้

องคก์ารเป็นท่ีรู้จกั

	 ค่าจา้ง	หมายถึง	ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนในการท�างานของของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	

-	เฉพาะพ้ืนท่ี)	ในจ�านวนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ	การจ่ายค่าจา้งท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค

	 คุณลกัษณะเฉพาะของงาน	หมายถึง	การท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	-	เฉพาะพื้นท่ี)	สามารถ

ท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข	และมีความพึงพอใจในงาน

	 การนิเทศงาน	หมายถึง	การไดรั้บค�าแนะน�าอยา่งใกลชิ้ดและไดท้ราบถึงการท�างานท่ีถูกตอ้งจาก 

ผูบ้งัคบับญัชา

	 การติดต่อส่ือสาร	หมายถึงการใหข้่าวสารในองคก์ารในลกัษณะต่างๆ	เช่น	ข่าวสารเก่ียวกบัแผน

งานขององคก์าร	ข่าวสารเก่ียวกบัความกา้วหนา้ขององคก์าร

	 คุณลกัษณะทางสังคมของงาน	หมายถึง	การไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท�างาน	

การไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและการมีความสามคัคีกนัในบริษทั

	 สภาพการท�างาน	หมายถึง	ความมีระเบียบ	ปลอดภยั	และสะอาด	

	 สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน	ๆ	หมายถึง	การรักษาพยาบาล	 ค่าตอบแทนเม่ือออกจากงาน	 

วนัหยดุ	เป็นตน้



33กระแสวฒันธรรม

	 ความส�าเร็จในงาน	(Work	Achievement)	หมายถึงโอกาสกา้วหนา้และเติบโตในหนา้ท่ีการงาน	

การประสบความส�าเร็จในหนา้ท่ีการงาน	และ	เร่ืองส่วนตวั	ตามแนวคิด	Spence	(1983)	ซ่ึงประกอบดว้ย

	 ความพึงพอใจในการท�างาน	หมายถึง	การท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	-	เฉพาะพื้นท่ี)	มีความ

สุขในการท�างาน	พยายามท่ีจะท�างานหนกั	 เพ่ือให้เกิดความส�าเร็จและมีการพฒันาการท�างานอย่างต่อ

เน่ือง

	 การท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์	หมายถึง	การท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	-	เฉพาะพื้นท่ี)	มีความ

มุ่งมัน่มีความเพียรพยายามท่ีจะท�างานท่ียากและทา้ทายให้ประสบความส�าเร็จ	 มีความภาคภูมิใจเม่ือ

ท�างานไดป้ระสบความส�าเร็จ

	 การแข่งขนั	หมายถึง	การท่ีมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	-	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	มีความตอ้งการท�างาน

ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนั	โดยพยายามท�างานใหดี้กวา่ผูอ่ื้น	ใหค้วามส�าคญักบัชยัชนะในการท�างาน

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

	 1.	ท�าใหท้ราบวา่ตวัแปรใดบา้งท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	

เฉพาะพื้นท่ี)

	 2.	ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่องเท่ียวสามารถน�าผลวิจยัไปใชป้ระกอบในการวางแผนตดัสินใจ

ในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน	ภาวะผูน้�า	 เพ่ือส่งเสริมความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศก์

เฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)

		 3.	หน่วยงานของรัฐ	และองคก์รภาคเอกชนสามารถน�าขอ้คน้พบไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทาง

ในการวางแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้	ความสามารถ	และทกัษะในการน�าเท่ียวของมคัคุเทศก์

เฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 จากการศึกษาผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล	ภาวะผูน้�า	สภาพแวดล้อมใน 

การท�างาน	และความส�าเร็จของงาน	พบว่า	ขนิษฐา	 น่ิมแกว้	 (2554)	ไดท้ �าการศึกษาเร่ืองปัจจยัสภาพ

แวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของบุคลากรในองค์กร:	กรณีศึกษาส�านักบริหารโครงการ

กรมชลประทานสามเสน	ผลการวิจยัพบว่า	อายุ	การศึกษา	ประเภทต�าแหน่งงาน	และอายุการท�างาน	

แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนกร	กรวชัรเจริญ	 (2555)	 

ซ่ึงไดท้ �าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของพนักงาน	บริษทั	ควอลิต้ี

เฮา้ส์	จ�ากดั	 (มหาชน)	ผลการศึกษาพบว่า	อาย	ุระดบัการศึกษา	และต�าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัท่ี	0.05	ในส่วนของปัจจยัภาวะผูน้�าของ 

ผูบ้ริหารและสภาพแวดลอ้มในการท�างานพบว่าฐิตวดี	 เนียมสุวรรณ์	 (2554)	ไดท้ �าวิจยัเร่ืองรูปแบบ

ภาวะผูน้�า	 แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกรณีศึกษาธนาคารกรุง

ไทยจ�ากดัมหาชน	ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้�าไม่มีอ�านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรค ์

ของพนกังานธนาคารกรุงไทย	และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขนิษฐา	 น่ิมแกว้	 (2554)	ไดท้ �าการศึกษา 

เ ร่ืองปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร:	 กรณีศึกษา 
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ส�านกับริหารโครงการกรมชลประทานสามเสน	ผลการวิจยัพบว่า	อาย	ุการศึกษา	ประเภทต�าแหน่งงาน	

และอายุการท�างาน	แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รท่ีแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของอดิศร	 	พูลสุวรรณ	(2552)	 ซ่ึงท�างานวิจยั	 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

และรับรู้ความเส่ียง	กบัความเครียดในการท�างานกรณีศึกษา	พนกังานฝ่ายผลิต	บริษทั	 ฮิตาชิโกลบอล

สตอเรจ	 เทคโนโลยี	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	พบว่า	ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

กับความเครียดในการท�างานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เดชา	เดชะวฒันไพศาล	และคณะ	(2554)	 ท่ีท�าวิจยัเร่ือง	ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท�างานและ

คุณลกัษณะส่วนบุคคลต่อระดบัความสร้างสรรค	์ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มใน 

การท�างาน	เช่น	ความกดดนัจากปริมาณงาน	การสนบัสนุนใหมี้อิสระในการท�างาน	และการสนบัสนุนความ

รู้และทกัษะในการท�างานส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

งานวิจัยของ	 ธิดารัตน์	 สินแสง	และพีรพงษ์	ฟูศิริ	 (2556)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน	TMB	 ในเขตธุรกิจสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า 

สภาพแวดลอ้มในการท�างานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน	TMB	 

ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ	และในส่วนของความส�าเร็จของงานในดา้น	ความพึงพอใจในการท�างาน		การ

ท�างานให้เสร็จสมบูรณ์	และการแข่งขนัพบว่า	วรรณรชา	ช�านาญเวช	(2551)	ไดท้ �าการวิจยัเร่ืองปัจจยัสู่

ความส�าเร็จในการท�างานของพนกังานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ผลการวจิยั

พบวา่ความพอใจในชีวิตความเป็นอยูมี่ความสมัพนัธ์กบัความส�าเร็จจากการท�างานของพนกังานธนาคาร

ออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

	 	 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเลือกจาก	ประชากรท่ีเป็นผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศก์

เฉพาะ	 (ต่างประเทศ	–	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	ระหว่างเดือน	กุมภาพนัธ์	–	 ตุลาคม	2557	ทั้งน้ี	หลกัสูตรเฉพาะ	 

(ต่างประเทศ	 –	 เฉพาะพ้ืนท่ี)	 เป็นหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมโดยกรมการท่องเท่ียว	กระทรวง 

การท่องเท่ียวและกีฬา	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ	มหาวทิยาลยันเรศวร	มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น	มหาวทิยาลยั

บูรพา	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	และวิทยาลยัอินเตอร์เทค	ล�าปาง	เป็นตน้	(ส�านกัทะเบียนธุรกิจน�าเท่ียวและ

มคัคุเทศก	์กรมการท่องเท่ียว,	2557)	รวมผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดประมาณ	2,000	คน	ผูศึ้กษาไดค้ �านวณขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ	กลัยา	วานิชบญัชา	(2546:	26)	 ท่ีความเช่ือมัน่	95	%	และความคลาด

เคล่ือนเป็น	1	ส่วนใน	10	ส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร	จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	323	คน	

เป็นอยา่งนอ้ยและในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน	420	คน	โดยใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชห้ลกัความ

น่าจะเป็นดว้ยวิธีแบบโควตา้โดยก�าหนดกลุ่มตวัอย่างจ�านวนเท่าๆ	กนั	ของกลุ่มประชากรท่ีก�าหนด 

มาทั้งหมด	เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน�าส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	420	ฉบบั	 เก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากผูเ้ขา้อบรม	และประสานงานในการเกบ็คืนดว้ยตนเอง	



35กระแสวฒันธรรม

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่	 แบบสอบถามซ่ึงสร้างจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี	และ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	โดยแบ่งออกเป็น	4	ตอนไดแ้ก่	ตอนท่ี	1	แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลโดยขอ้ค�าถาม

มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	 list)	ตอนท่ี	2	แบบวดัภาวะผูน้�า	 	ตอนท่ี	3	แบบสอบถาม

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน	 	ตอนท่ี	 4	แบบวดัความส�าเร็จในงาน	โดยขอ้ค�าถามเป็นลกัษณะเป็น

มาตรประมาณค่า	(Rating	Seale)	5	ระดบั	มีค �าถามช้ีวดัจ�านวน	92	ขอ้	โดยแบบสอบถามไดมี้การตรวจ

สอบความตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	Validity)	จากผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน	3	คน	พร้อมปรับปรุงขอ้ค�าถาม 

หลงัจากนั้นน�าไปทดลองใชก้บัมคัคุเทศก์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	วิเคราะห์	 ค่าความเท่ียง 

แบบสอดคลอ้งภายใน	(Internal	Consistency	Method)	โดยใชก้ารประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั	0.845

สรุปและอภปิรายผล	

	 สรุปและอภิปรายผลงานวิจยัน้ีสามารถสรุปขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Statistics)	

และขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	ไดด้งัน้ีขอ้มูลเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics) 

พบว่าส่วนมากเป็นเพศชายร้อยละ	56	อายุ	 30-45	 ปี	 ร้อยละ	57	 	การศึกษาระดบัต�่ากว่าปริญญาตรี	 

ร้อยละ	90	ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่	5	ปี	ร้อยละ	67	ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	 

โดยการทดสอบสมมุติฐานโดยการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางดงัน้ี

ตารางที	่1	การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย	2	กลุ่ม	ดว้ยการทดสอบค่าที	(t-test)	ของเพศท่ีมีต่อความส�าเร็จในงาน

ตวัแปร

	(เพศ)

จ�านวนกลุ่ม

ตวัอย่าง(คน)

ค่าเฉลีย่

(mean)

ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน	(SD)																						 ค่า	t sig	(p-alue)

ชาย

		หญิง

238

182

4.43

4.35

.47

.42															

1.887 .488

P-value	≥ 0.05*

	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความส�าเร็จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ	 

(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	แตกต่างกนั

ตารางที่	2	การเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ของอาย	ุระดบัการศึกษาและ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีมีต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)

ตวัแปร จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง ค่า	F Sig	(p-value)

อายุ

ระดบัการศึกษา

ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน

420

420

420

6.754

2.972

12.749

.001*

.032*

.000*
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P-value	≤ 0.05*

จากตารางท่ี	2	พบว่า	อายุ	ระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	แตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	0.05

ตารางที่	 3	 อิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้�าและปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ
ในงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	แสดงในรูปของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	 
(Multiple	Regression	Analysis)

ตวัแปร จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง ค่า	F Sig	(p-value)

1.ปัจจยัภาวะผูน้�า																		 .059 1.469 .143

2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม		ในการท�างาน								 .718 17.724 .000*

R²	=	0.571	,	F-value	=	277.786	,	n	=	420	,	P-value	≤ 0.05*	

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	มีเพียงปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในงาน

มคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นท่ี)	ร้อยละ	71.8	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	ส่วนปัจจยั

ภาวะผูน้�าไม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)

ตารางที่	4	แสดงถึงความสัมพนัธ์ของความส�าเร็จของงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 

ท่ีประกอบดว้ย	ดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นการท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์	และดา้นการแข่งขนั    

ตวัแปร N Pearson	correlation Sig แปลความหมาย

ความพึงพอใจในการท�างานกบั

การท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์

420 .753 0.000* มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง				

ความพึงพอใจในการท�างานกบั

การท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์

420 .339 0.000* มีความสมัพนัธ์ในระดบัต�่า

ความพึงพอใจในการท�างานกบั

การท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์

420 .339 0.000* มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง

P≤0.05*

	 จากตารางท่ี	4	พบวา่ความสมัพนัธ์ของความส�าเร็จของงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะ

พ้ืนท่ี)	 ท่ีประกอบดว้ย	ดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นการท�างานให้เสร็จสมบูรณ์	และดา้นการ

แข่งขนัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัดา้นการท�างานใหเ้สร็จสมบูรณ์	(r	=	0.753)	ดา้นการท�างาน

ใหเ้สร็จสมบูรณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัการแข่งขนั	(r	=	0.647)	และดา้นความพึงพอใจมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัต�่ากบัการแข่งขนั	(r	=	0.339)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 จากผลการศึกษาพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความส�าเร็จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ 

(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 	 	 ท่ีแตกต่างกนั	ส่วน	อาย	ุระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ี
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แตกต่างกนัมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ท่ีแตกต่างกนั	

ส่วนปัจจยัภาวะผูน้�าและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	พบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท�างานมีอิทธิพล

ต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ร้อยละ	71.8	ส่วนปัจจยัภาวะผูน้�าไม่มี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	และในส่วนของความส�าเร็จ

ของงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	ดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นการท�างานให้

เสร็จสมบูรณ์และดา้นการแข่งขนัมีความสมัพนัธ์กนั	

	 ทั้งน้ีบุคลากรท่ีปฏิบติัอาชีพมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ท่ีมีเพศแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ท่ีแตกต่างกนั	และในส่วน

ของ	อาย	ุระดบัการศึกษา	และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างาน

มคัคุเทศก์เฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	ธนกร	กรวชัร

เจริญ	 (2555)	 ซ่ึงไดท้ �าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของพนักงาน 

บริษทัควอลิต้ีเฮา้ส์จ�ากดั	(มหาชน)	ผลการศึกษาพบวา่	อาย	ุระดบัการศึกษา	และต�าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัท่ี	0.05	และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ	ขนิษฐา	น่ิมแกว้	(2554)	 ซ่ึงไดท้ �าการวิจยัเร่ืองปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั

ของบุคลากรในองคก์ร:	กรณีศึกษาส�านกับริหารโครงการกรมชลประทานสามเสน	ผลการวิจยัพบว่า 

อายุ	การศึกษา	ประเภทต�าแหน่งงาน	และอายุการท�างาน	แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในองค์กร 

ท่ีแตกต่างกนั

	 ในส่วนของปัจจยัภาวะผูน้�าและสภาพแวดลอ้มในการท�างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ 

ในงานมคัคุเทศก์เฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัภาวะผูน้�า

ไม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในงานมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	มีเพียงสภาพแวดลอ้มใน 

การท�างานท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในงานมัคคุเทศก์เฉพาะ	 (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนท่ี)	 คิดเป็น 

ร้อยละ	71.8	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	ฐิตวดี	เนียมสุวรรณ์	(2554)	ไดท้ �าวจิยัเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้�า	แรงจูงใจภายใน 

ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจ�ากดัมหาชน	ผลการวิจยั

พบว่าภาวะผูน้�าไม่มีอ�านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย	

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	ขนิษฐา	 น่ิมแก้ว	 (2554)	ไดท้ �าการวิจยัเร่ืองปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมี 

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของบุคลากรในองคก์าร	:	กรณีศึกษาส�านกับริหารโครงการกรมชลประทาน	

สามเสน	ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ ง	 10	ด้านซ่ึงประกอบด้วย	ความมัน่คงปลอดภยั	

โอกาสกา้วหนา้ในการท�างาน	องคก์ารและการจดัการ	ค่าจา้ง	 คุณลกัษณะเฉพาะของงาน	การนิเทศงาน	

คุณลกัษณะทางสงัคมของงาน	การติดต่อส่ือสาร	สภาพการท�างาน	และสวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ

ท่ีไดรั้บมีความสมัพนัธ์	กบัความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรซ่ึงตรงกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานของ	Gilmer	(1967)	และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	อดิศร	 	พูลสุวรรณ	(2552)	 ซ่ึงท�างาน

วิจยั	 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท�างานและรับรู้ความเส่ียง	กบัความเครียดในการ

ท�างานกรณีศึกษา	พนกังานฝ่ายผลิตบริษทัฮิตาชิโกลบอลสตอเรจ	เทคโนโลย	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั	พบวา่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท�างานกบัความเครียดในการท�างานมีความสัมพนัธ์กนั 

ในทางบวกและสอดคล้องกับงานวิจัยของเดชา	 เดชะวฒันไพศาลและคณะ	 (2554)	 ท่ีท�าวิจัยเร่ือง 
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท�างานและคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับความสร้างสรรค	์ 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เช่น	ความกดดันจากปริมาณงาน	 

การสนับสนุนให้มีอิสระในการท�างาน	และการสนับสนุนความรู้และทกัษะในการท�างานส่งผลต่อ

ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรในองคก์ร	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	ธิดารัตน์	 สินแสง	และ 

พีรพงษ	์ฟศิูริ	(2556)	ไดท้ �าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน	

TMB	ในเขตธุรกิจสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดลอ้มในการท�างานมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน	TMB	ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ	และสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ	นงชนก	ผิวเกล้ียง	และธีระเดช	 ร้ิวมงคล	 (2556)	 ซ่ึงไดท้ �าการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและ 

สภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรในส�านกังาน

ประกนัสังคม	ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท�างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตใน

การท�างาน	 	 	และในส่วนของความส�าเร็จของงานดา้น	ความพึงพอใจในการท�างาน	 	การท�างานให้

เสร็จสมบูรณ์	และการแข่งขนัมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงตรงกบัทฤษฎีความส�าเร็จของ	Spence	 (1983)	 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	วรรณรชา	ช�านาญเวช	 (2551)	ได้ท�าการวิจยัเร่ืองปัจจยัสู่ความส�าเร็จใน 

การท�างานของพนกังานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ผลการวิจยัพบว่าความ

พอใจในชีวิตความเป็นอยู่มีความสัมพนัธ์กบัความส�าเร็จจากการท�างานของพนกังานธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อเสนอแนะ	

	 ส�าหรับงานวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี

	 	 1.	ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการท�างานให้เกิดบรรยากาศของการท่ีมคัคุเทศก์

ทุกคนท่ีเป็นผูร่้วมงานจะตอ้งเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน	หรือการท�าใหเ้กิดบรรยากาศของความร่วม

มือระหวา่งกนัเพื่อใหส้ามารถร่วมงานกนัได	้ทั้งน้ี	เน่ืองจากสภาพดงักล่าวจะสามารถส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของงานโดยรวมของมคัคุเทศก	์ตามผลการวจิยัท่ีไดน้�าเสนอขา้งตน้	ซ่ึงในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการอาจใช้

วธีิน�ากิจกรรมในขณะปฏิบติังานร่วมดว้ย	เช่น	ทางบริษทัหรือหน่วยงานท่ีมคัคุเทศกส์งักดัอาจจดักิจกรรม

หรือการประชุมร่วมกนัระหวา่งมคัคุเทศก	์เพื่อเปิดโอกาสใหม้คัคุเทศกไ์ดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ	

รวมทั้งจดักิจกรรมซ่ึงเป็นการระดมสมองร่วมกนัในการแกปั้ญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน	กิจกรรม

ต่างๆ	ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะเป็นส่วนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศก์

	 	 2.	แมว้า่ภาวะผูน้�าไม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในงานของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะ

พ้ืนท่ี)	 ซ่ึงการท่ีผลวิจยัออกมาเป็นเช่นน้ี	อาจจะเน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามีจ�านวนนกัท่อง

เท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	(กรมการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา,	2557)	จ�านวนมคัคุเทศก์มีไม่เพียงพอและขาดแคลนท�าให้ตอ้งเพ่ิมผูป้ฏิบติังานมาช่วยเสริม 

การท�างานของมคัคุเทศก	์ซ่ึงกคื็อ	ผูช่้วยมคัคุเทศก	์ผูช่้วยมคัคุเทศกท่ี์มาเขา้อบรมเหล่าน้ีมีประสลการณ์ใน

การท�างานไม่มากนกัและมกัจะฟังเสียงของลูกคา้มากกวา่ท่ีจะช้ีน�าลูกคา้	 จึงไม่เห็นความส�าคญัของภาวะ

ผูน้�า	อยา่งไรก็ตาม	หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน�าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปจดัท�า

แผนและแนวทางในการพฒันาและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้	ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นภาวะ
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ผูน้�าใหก้บัมคัคุเทศกเ์ฉพาะ	(ต่างประเทศ	–	เฉพาะพ้ืนท่ี)
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