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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพชวีติการท างานของมัคคุเทศกใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ มวีัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ

ชวีติการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่คุณภาพชีวติการท างานของมัคคุเทศก์

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามโดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ซึ่งประกอบด้วย

คุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิต

วญิญาณ และด้านความม่ันคงในชวีติ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 200 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิเคราะห์ค่า T-test One Way ANOVA 

พร้อมท้ังวิเคราะห์คา่สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 

ปัจจัย คือ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต เรียง

ตามล าดับ และระดับปานกลาง คือ ด้านร่างกาย โดยท้ังน้ีคุณภาพชีวิตในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 6 ด้านกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม พบว่า มี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ี

ปัจจัยด้านร่างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ

มั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ด้าน

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบพหุคูณพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกับคุณภาพชวีติการ

ท างานโดยรวมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม ่พบว่าปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านจิตวญิญาณ 

ส่งผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

ABSTRACT 

The objectives of the independent study “Quality of Work Life of Tour Guides in Chiang Mai Province” were 

(1) to study the level of work life quality and (2) to study the factors which effected quality of work life of tour guides 

in Chiang Mai province. The study was based on the concept of Quality of Work Life by Management System of 

Quality of Work Life: MS-QWL, Industrial Council of Thailand.  Questionnaire was used to collect the data from 200 
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tour guides.  The collected data was then analyzed using frequency, percentage, mean, T-test One Way ANOVA, 

correlation analysis and multiple regression analysis.  

The level of their work life quality was at the high level in 5  factors, namely mind, social relation, 

environment, spirituality, and life stability.  The factor which was ranked at the medium level was body.  They 

ranked the overall work life quality at the highest level. 

The relation between the 6  factors and the overall quality of work life was positive, at the statistics level of 

0.01, with body and social relation related at the low level, while mind, environment and life stability related at the 

medium level, and spirituality related at the highest level. Moreover, it was found that the relation between quality 

of work life and the overall quality of work life was positive, with mind, social relation and spirituality affected the 

overall quality of work life at the statistics significance level of 0.01. 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวภาคเหนือ ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นส่วนท่ีสามารถสร้างรายได้หลักแก่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยหนึ่งในปัจจัยส าคัญในภาคการท่องเท่ียวนั้นก็คือ มัคคุเทศก์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญเป็น

อย่างมาก อันน าไปสู่การใช้บริการการน าเท่ียว ซึ่งเป็นกิจกรรมชว่ยกระตุ้นในด้านของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเป็น

อย่างมาก ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถน าไปสู่การกระจายรายได้ โดยจะเกิดรายได้ตัง้แต่การ

เดินทาง การรับประทานอาหาร สินค้าของฝาก ที่พักและโรงแรม รวมท้ังการบริการอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการกระจาย

รายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น อาชีพมัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพท่ีมีค าส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท้ังต่อบริษัทน าเท่ียวใน

ฐานะตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และความส าคัญต่อนักท่องเท่ียวในฐานะผู้ส่งมอบการบริการท่ี

ประทับใจ  

ในปัจจุบันปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับอาชีพมัคคุเทศก์ คือ 

ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว  

โดยยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีเกี่ยวข้องสามารถจะด าเนินการแก้ปัญหานี้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะวิกฤติเหล่านี้ส่งผลให้

จ านวนนักท่องเท่ียวลดน้อยลงท าให้รายได้ของมัคคุเทศก์ลดลง อีกท้ังในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีค่าครองชีพสูงขึ้นใน  

ทุกพื้นท่ี และปัจจัยความไม่มั่นคงในคุณภาพชีวิตท่ีเป็นลบยอ่มส่งผลกระทบตอ่การใชช้วีติของมัคคุเทศกโ์ดยรวม การสร้าง

คุณภาพชวีิตการท างาน เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญอยา่งยิ่ง คุณภาพชวีิตการท างานในลักษณะของความพึงพอใจ

ในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและ

เกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองค์การในท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าหากมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีย่อมส่งผลต่อการ

บริการท่ีด ีการศึกษาระดับคุณภาพการท างานและปัจจัยท่ีมีผลตอ่คุณภาพชีวติการท างานของมัคคุเทศก์จะสามารถท าให้

เราทราบถึงความเกี่ยวเนื่องในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อการบริการของมัคคุเทศก์ ได้เนื่องในปัจจุบันยังไม่มี
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งานวิจัยท่ีเข้าไปศึกษาคุณภาพชีวิตของมัคคุเทศก์โดยตรงท าให้ขาดข้อมูลท่ีจะหยิบไปใช้อ้างอิงหรือต่อยอดทางความรู้ได้

อกีด้วย 

ดังนั้นจากข้อมูลข้างตนผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัด

เชยีงใหมแ่ละปัจจัยท่ีมีผลตอ่คุณภาพชวีิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชยีงใหมเ่พื่อท่ีจะสะท้อนเห็นถึงคุณภาพชวีิต

การท างานตามความเป็นจริงท่ีมัคคุเทศก์ รู้สึกและพบเจอจากการใช้ชีวิต โดยจะท าการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม ่  

เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ หรือองค์กร

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการมัคคุเทศกท่ี์มีอยูใ่นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ส่วนที่ 1 แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศกึษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งท่ีส าคัญ ของคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) นั่นเอง แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้ก าเนิดและ แพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม 

หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานแล้ว เราจะพบว่า มีผู้รู้ นักวิชาการ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้

ความหมาย หรือค านิยามไวน้า่สนใจหลายประเด็น คือ 

Wayne F. Cascio (1992) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 2 ลักษณะ โดยนัยแรกหมายถึง เร่ืองของ

สภาพและการปฏบัิติตา่ง ๆ ภายในองค์การ เชน่ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การจัดการอย่างมปีระชาธปิไตย 

การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง (Employee Involvement) สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย (Safe Working Conditions) 

อีกนัยหนึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัย ความพึงพอใจ การมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ายจัดการ 

และการสามารถเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาในด้านของความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานใน

ความเข้าใจของลูกจ้าง 

Davis (1977) ซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีน าค าว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมาศึกษา ได้ให้นิยามดังนี้ “คุณภาพของ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขาและเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย ์ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ใน การออกแบบการท างาน” 

2. มาตรฐานระบบการบรหิารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of work 

Life: MS-QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2552) 

Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน

ในองค์การซึ่งประกอบไปด้วยข้อก าหนด (Requirements) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถน าไปใช้

ควบคุมปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของคนท างานใน

องค์การท่ีต่อเนื่องท่ีต่อเนื่องย่ังยืนและครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะ

ทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 
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โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตจากการท างานในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาตั้งแต่กันยายน พ.ศ.2546 เป็นต้นมาซึ่งได้มีการพัฒนา

ร่างมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

โดยอาศัยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นแนวทางการจัดท าอันได้แก่เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิตของ

องค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อก าหนดในลักษณะของระบบการบริหารจัดการของระบบการจัดการด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001:1999)และมาตรฐานตา่งๆ ท่ีมอียูม่าประยุกต์กับร่างมาตรฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการและสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับมี

ความเหมาะสมและน าไปปฏบัิติอยา่งแพร่หลายและเพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพกายอารมณ์สังคม และจิตวิญญาณของ

คนท างานในสถานประกอบการเนน้การบูรณาการเชื่อมโยงโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง 

ระบบจะเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ผลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างานท้ัง 4 ด้าน นั่นคือร่างกายอารมณ์สังคมและ 

จิตวญิญาณโดยพจิารณาจากความจรงิท่ีวา่เราจะควบคุมและดูแลในเร่ืองใดอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลได้ก็ตอ่เมื่อเรา

สามารถตอบตัวเราเองได้ว่าเร่ืองท่ีเราต้องการดูแลหรือควบคุมนั้นอยู่ท่ีไหนกิจกรรมใดและมีอะไรบ้างดังนั้นการวเิคราะห์

และปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างานจึงเป็นสิ่งท่ีต้องท าขึ้นในขั้นตอนแรกๆและอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือก้าวแรกส าหรับการ

เดินทางเข้าสู่การดูแลด้านคุณภาพชีวิตคนท างานซึ่งภายหลังการวิเคราะห์จึงจะเกิดเป็นกิจกรรมมาตรการหรือโครงการ

ตา่งๆท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีได้จากข้อสรุปของการวเิคราะห์ดังกล่าวเพื่อท่ีจะท าให้การแก้ไขปัญหาหรือดูแลคุณภาพชวีิตของ

คนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆจากการวเิคราะห์มากที่สุด  

ท้ังนี้คุณภาพชีวิตของคนท่ัวไปและคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถานประกอบการเหมือนกันในเร่ืองการท าให้

คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุดและจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความอิสระในการท างานและด้านความรู้สึกของจิตใจจึง

สามารถอธิบายความหมายของปัจจัยท้ัง 6 ด้านในการด าเนินการอันเป็นมิติท่ีมีความส าคัญในการวัดระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดังตาราง 

ตารางที ่1 แสดงการผสมผสานปัจจัยท้ัง 6 ด้านท่ีน าไปสู่ MS-QWL 

ปัจจัยความหมาย ปัจจัยความหมาย 

1.ด้านร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถจัดการต่ออาการปวดหรือ

เจ็บป่วยเล็กน้อยได้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเมื่อยได้มีความ

กระปร้ีกระเปร่าและความกระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตามสภาพร่างกายท่ี

มมีกี าลังใจการท างานเพียงพอโดยไมเ่ป็นภาระของผู้อ่ืนได้รับอาหารดีและเพยีงพอในแตล่ะวัน

มเีวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอยา่งเพียงพอ 

2.ด้านจติใจ การมีสุขภาพจิตดีสบายใจมีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ไม่ซึมเศร้ามี

ทัศนคติท่ีดมีองโลกในแงด่ีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพึงพอใจในตนเองยอมรับและเพยีงพอในสิ่ง

ท่ีมีมีความมั่นใจในตนเองและท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้มีสติปัญญา
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ปัจจัยความหมาย ปัจจัยความหมาย 

ความจ าดีไม่หลงลืมมีสมาธิในการท างานสามารถปลอบโยนและให้ก าลังคนในครอบครัวและ

เพื่อนร่วมงานและมีก าลังใจในการท างานไมม่คีวามกดดันและ  มีสิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความ

ทุกข์ 

3. ด้านสัมพันธภาพ 

ทางสังคม 

 

การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงานมีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันในการท างาน

สามารถท างานบางอย่างแทนกันได้รู้บทบาทหน้าท่ีในงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งในการท างาน 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี  มีการเสนอ

ข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจและเข้าร่วมในกิจกรรมพเิศษท่ีหน่วยงานจัดให้ 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม การมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิท้ังในสถานท่ีท างานและระหวา่งการเดินทางจากบา้น

ไปท่ีท างานมีท่ีท างานปลอดภัยสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางสะดวก มี

แหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่นหน่วยรักษาพยาบาลมีแหล่งประโยชน์

ด้านการเงินให้หนว่ยงานมชี่องว่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรูต้า่งๆมกีฎระเบียบและวันหยุด

ท่ีเหมาะสมและมอีุปกรณใ์นการท างานที่ทันสมัยเพยีงพอ 

5. ด้านจติวญิญาณ การมีอิสระในการท างานการได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในการสถานการณ์ประกอบการมี

ความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของผู้บริหารมี

ความตั้งใจท างานอย่างเต็มก าลัง มีความรู้ความสามารถภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมี

ส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามละปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการตลอดจนมีโอกาสได้ใช้

และได้พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนในการท างาน 

6. ด้ านความมั่ นคงใน

ชวีติ 

การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและเพียงพอใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันไม่

มภีาระหนี้สินเกินก าลังไม่สร้างหนี้ท่ีไมจ่ าเป็นและไม่ช่วยให้มีความมั่นคงของในระยะยาวมีเงิน

ออมเมื่อเกษียณจากงานมีสวัสดิการท่ีดีเหมาะสมและครอบคลุมมีการตรวจร่างกายประจ าปี

ฟรีมีการเลื่อนปรับต าแหน่งขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกันความมั่นคงในงาน

ตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถสะดวกสบายไมห่นักหรือเหนื่อยจนเกินไป 

ท่ีมา: สถาบันเสรมิสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (2552: ออนไลน์) 

3. มัคคุเทศก์ 

สุธาสินี วิยาภรณ์ (2557) กล่าวว่า มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ท่ีน านักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆและให้ความรู้แก่

นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับสถานท่ีและบุคคลโดยได้รับค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า มัคคุเทศก์ท่ัวไป หมายถึง 

มัคคุเทศก์ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท่ัวไป โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญ

ของมัคคุเทศก์ ไว้ว่า มัคคุเทศก์ มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  

สมัยแรกมัคคุเทศก์เป็นผู้น าเท่ียวหรือผู้เดินทาง ได้แก่ ผู้บุกเบิก (Pathfinders) คนน าเท่ียว (Bear leader) ตัวแทน (Proems’) 

และคนน าทางทอ่งเท่ียว (Cicerones) 
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พยอม ยุวะสุต (ออนไลน์, 2557) ได้กลา่วถึงความส าคัญของมัคคุเทศก ์ไว ้3 ด้าน ดังนี้ 

1) ความส าคัญของมัคคุเทศกต์อ่บริษัทน าเท่ียว 

1.1) เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการน าเท่ียวอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนบริษัท 

น าเท่ียว 

1.2) เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในด้านต่างๆแทนบริษัทน าเท่ียว เช่น ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวการถูก

เอารัดเอาเปรียบจากสถานประกอบการ 

1.3) เป็นผู้ท่ีจะสร้างชื่อเสียง และคอยโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทน าเท่ียวท่ีตนสังกัดให้

นักท่องเท่ียวทราบ 

1.4) เป็นตัวแทนของบริษัทน าเท่ียว ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง

ไมว่า่จะเป็นโรงแรม รา้นอาหาร แหล่งท่องเท่ียว รา้นสินค้าท่ีระลึก บริษัทน าเท่ียวอื่นๆ ฯลฯ 

1.5) เป็นผู้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหารตลอดจนข้อมูล

สถานท่ีอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีเป็นปัญหา ข้อควรแก้ไข ข้อเสนอแนะในการน าเท่ียวแต่ละคร้ังมารายงานให้บริษัทน าเท่ียว

ทราบ เพื่อให้บริษัทน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขการบริการต่อไป 

2) ความส าคัญของมัคคุเทศกต์อ่นักทอ่งเท่ียว 

2.1) มัคคุเทศก์จะเป็นผู้อธิบายประวัตขิ้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวให้นักทอ่งเท่ียวได้เข้าใจ  คอยตอบ

ข้อซักถามจากนักทอ่งเท่ียว เป็นท่ีปรึกษาส่วนตัวได้ในทุก ๆ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในครัง้นัน้ ๆ 

2.2) นักท่องเท่ียวจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการใช้จ่ายในการศึกษาแหล่ง

ท่องเท่ียว  เนื่องจากมมีัคคุเทศกค์อยอธิบายให้ข้อมูลอยูแ่ลว้ 

2.3) มัคคุเทศก์ก็เป็นผู้สร้างกิจกรรมระหว่างการเดินทางให้เกิดความสนุกสนานในการท่องเท่ียว

สร้างสวรรค์การเดินทางให้มีชีวิตชีวาท าให้นักท่องเท่ียวได้แสดงออกอย่างมีความสุข  ได้ผ่อนคลายไม่เบ่ือหน่ายในการ

ท่องเท่ียว ท าให้การท่องเท่ียวคร้ังน้ันประทับใจฝังใจมากกว่า 

2.4) นักท่องเท่ียวได้ท่องเท่ียวด้วยความปลอดภัยมากกว่า  เนื่องจกมัคคุเทศก์จะเป็นผู้คอยดูแล

ตักเตอืนไมใ่ห้นักทอ่งเท่ียวระมัดระวังในการท่องเท่ียวในจุดที่ควรระวัดระวังหรืออาจเป็นอันตราย 

2.5) นักท่องเท่ียวจะลดความเสี่ยงจากความไม่รู้ไมเ่ข้าใจในการท่องเท่ียวเชน่  ลดความเสี่ยงในการ

หลงทางหรอืความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอ้มูลตา่ง ๆ เมื่อมัคคุเทศกค์อยชี้แนะอยู่ 

2.6) มัคคุ เทศก์จะเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวในแทบทุกๆ เร่ือง เช่น   

ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้า–ออกประเทศ ช่วยต่อรองราคาสินค้า เก็บรักษาพาสปอร์ตแทนนักท่องเท่ียว ช่วยขน

สัมภาระ เป็นต้น 

2.7) มัคคุเทศกท์ าให้ท่องเท่ียวสามารถเท่ียวได้อย่างท่ัวถึง  ไมล่ะเลยต่อสิ่งท่ีควรรู้ 

2.8) มัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนนักท่องเท่ียว   เช่น   

ถ้านักท่องเท่ียวท าพาสปอร์ตหาย ก็ช่วยติดต่อไปยังสถานฑูต  หรือกรณีนักท่องเท่ียวเกิดเจ็บป่วยก็ต้องดูแลรักษาพาส่ง

โรงพยาบาล เป็นต้น 
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2.9) มัคคุเทศก์เป็นผู้คอยรักษาเวลาอันมีค่าแก่นักท่องเท่ียว  ให้นักท่องเท่ียวได้เท่ียวตามโปรแกรม 

ท่ีระบุ จัดสรรเวลาการท่องเท่ียวแต่ละจุดได้อยา่งเหมาะสม 

3) ความส าคัญของมัคคุเทศกต์อ่แหล่งท่องเท่ียว 

3.1) มัคคุเทศก์เป็นผู้ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่คุ้มครองอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทุก ๆ ท่ีซึ่งเปรียบเสมือน

แลง่สร้างงานสร้างอาชีพของตนแทนเจ้าหนา้ที่ของแหล่งท่องเท่ียวซึ้งบางจุดเจ้าหนา้ที่อาจดูแลไม่ท่ัวถึง 

3.2) มัคคุเทศก์เปรียบเสมือนตัวแทนของแหล่งท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีผู้น าท่องเท่ียว ในการท า

หนา้ท่ีเป็นผู้น าเท่ียวเป็นผู้สร้างภาพพจน์และสร้างความงามเข้าใจอันดีระหวา่งนักท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว และแนะน า

ชักชวนนักทอ่งเท่ียวให้เท่ียวอยา่งถูกวธีิไม่ท าลายทรัพยากรการท่องเท่ียว 

3.3) แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีอยู่นอกเหนือความสนใจโดยอาจเข้าถึงได้ยากล าบาก แต่มีความ

สวยงาม  ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์จากมัคคุเทศกด์้วยเชน่กัน 

 

ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อภชิญา บุนนาค (2554) ศกึษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จ านวน 174 คน 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิ ต  

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (r) ท าให้ทราบว่าแสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากมีการให้ความส าคัญกับปัจจัยแต่ละด้านมากขึน้ พนักงานจะมีคุณภาพ

ชวีิตการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 

กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต กับคุณภาพ

ชีวิตการท างานในภาพรวม มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R=0.680) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมได้ร้อยละ 46.20 อีกร้อยละ 53.80 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอ่ืนๆ และเมื่อพจิารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า 

ปัจจัยด้านจติวญิญาณ และด้านความมั่นคงในชีวติ ส่งผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และยังพบว่าปัจจัยด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคง สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมได้ โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.161 และ0.375 ตามล าดับ 

จารุณี จันทร์โรจนพันธ์ (2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จ ากัด  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทพิบูลย์คอนกรีต จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ี

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านร่างกาย ส่วนคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชีวิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

พบว่า ปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต  

มคีวามสัมพันธ์ตอ่คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่ามีการแปรผันตามกันในเชิงบวก  

ซึ่งพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิตสามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมได้ 

ดรุณวรรณ ศรีค า (2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ดัชมิลล์ จังหวัดเชียงใหม ่ 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขนศูนย์ดัชมิลล์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยของ

คุณภาพชีวิตการท างานท่ีพนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ด้านจิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านร่างกาย ส่วนปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชวีติการท างานกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานขายศูนยด์ัชมลิล ์จังหวัดเชยีงใหม ่

พบวา่ ท้ังตัวแปลท้ัง 2 มีการแปรผันตามกันในเชงิบวก และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเร่ืองคุณภาพชีวิตของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามชว่งเดอืนมกราคมจนถึงเดอืนมนีาคม 2557 

1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ มัคคุเทศกใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ีแน่ชัดได้ 

1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 200 รายโดยใชว้ธีิการเลอืกตัวอยา่งโดยใช้การสุม่ตัวอยา่ง

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) คือ ได้ท าการสุ่มเลือกสถานท่ีท่ีจะท าการศึกษาก็คือ บริษัทน าเท่ียวหรือสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญรวมไปถึงสถานท่ีในการปฏบัิตหินา้ท่ีของมัคคุเทศก ์โดยก าหนดขนาดตัวอยา่งตามการเปิดตารางกรณีไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการเก็บตัวอยา่งในท้องถิ่นของ Seymour Sudman (1976) จ านวน 200 ราย 

2. แหล่งข้อมูล และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการด าเนินการโดยการท่ีทางผู้ศึกษาจัดท าขอหนังสือ

อนุญาตในการเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัยจากคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอ

ความร่วมมอืในการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 200 ราย ระหว่างช่วงเดอืนมกราคมถึงเดอืนมนีาคม 2558  

เครื่องมอืท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีลักษณะค าถามแบบ

ปลายปิด (Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ 

ลักษณะการท างาน ประเภทของมัคคุเทศก์ท่ีท่านประกอบวิชาชีพ (ตามบัตรมัคคุเทศก์) ภาษาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชพีมัคคุเทศก์ และรายได้  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชวีติการท างาน โดยมีประเด็นการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 

1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จ านวน 7 ข้อ 

2. คุณภาพชีวิตด้านจติใจ จ านวน 9 ข้อ 

3. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

4. คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 9 ข้อ  

5. คุณภาพชีวิตด้านจติวญิญาณ จ านวน 11 ข้อ ได ้

6. คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชวีติ จ านวน 8 ข้อ  

7. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม จ านวน 2 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นค าถามปลายเปิด 

4. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนนิการเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์เป็น

รายบุคคล จ านวน 200 คน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่างๆงานวิจัย สิ่งพิมพ ์

ข้อมูลจากระบบออนไลน์ และห้องสมุด เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษา 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และคุณภาพชีวติของมัคคุเทศก์ 

สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น โดยลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละด้าน ซึ่งจะเป็น

ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ดังนี้ 

ข้อความค าถามเชิงบวก การให้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ยมากที่สุด  มคี่าเท่ากับ  5 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  มคี่าเท่ากับ  4 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง  มคี่าเท่ากับ  3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  มคี่าเท่ากับ  2 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด มคี่าเท่ากับ  1 คะแนน 

ข้อความค าถามเชิงลบ การให้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ยมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  มคี่าเท่ากับ  2 คะแนน 
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เห็นดว้ยปานกลาง  มคี่าเท่ากับ  3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  มคี่าเท่ากับ  4 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด มคี่าเท่ากับ  5 คะแนน 

การแปลความหมายระดับคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีน าค่าเฉลี่ย

น้ าหนักความคิดเห็น (Weight Mean Score) ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการค านวณอันตร

ภาคชัน้เพื่อแบ่งช่วงระดับคา่เฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด− คะแนนต่ าสุด

จ านวนชัน้
=
5 − 1

5
= 0.8 

ก าหนดเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยของระดับความคดิเห็นในแตล่ะระดับดังนี้ 

แปลผลระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ยมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 คะแนน 

แปลผลระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูงมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  

มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง  ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 

มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 

มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับต่ า  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  

มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับต่ ามาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 

ในสว่นของการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) นัน้เลอืกใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพยีร์สัน ซึ่งเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน  

ในส่วนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) นั้นเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของตัวแปรหลายตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยหรือตัวแปรอิสระตัวใดบ้างท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม  

ในท่ีนีจ้ะน ามาใชส้ าหรับวเิคราะห์เพื่อวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท้ัง 6 ด้านท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม 

2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตามใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

(Multiple Regression Analysis) ดังนี ้ 

ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ซึ่งเป็นปัจจัยต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ คือ คุณภาพชีวิตด้าน

ร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้าน 

จิตวญิญาณ คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชวีติ 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ดังนัน้ในการศกึษาครั้งนี้จึง

ใชรู้ปสมการ ดังนี้ 

 

Y =  a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 

โดยท่ี Y คือ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

 X1 คือ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 

 X2 คือ คุณภาพชีวิตด้านจติใจ 

 X3 คือ  คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 X4 คือ คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดลอ้ม 

X5 คือ คุณภาพชีวิตด้านจติวญิญาณ 

X6 คือ คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชวีติ   

a คือ ค่าคงที่ 

b1, b2, b3, …, b6 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรอสิระ 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม ่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ

ชวีิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ใน

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

- ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกินคร่ึงเป็นเพศชาย จ านวน 136 คน  

คิดเป็นร้อยละ 68 โดยส่วนใหญ่มชีว่งอายุระหวา่ง 36–45 ปี มีจ านวนมากที่สุด โดยมีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 มี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน 

จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็นมัคคุเทศก์ของบริษัท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มี บัตร

มัคคุเทศก์เฉพาะท่ี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 เกือบท้ังหมดใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน จ านวน 194 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ของมัคคุเทศก์สูงสุด คือ มากกว่า 12 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41 และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001–20,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 

- ปัจจัยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ และคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวม พบว่า มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานตาม

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  ส่วนคุณภาพชีวิตการท างาน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งสามารถอธิบายประเด็นย่อยตามองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตการท างาน ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.30 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับ

แรก คือ ในปัจจุบันมสีุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.22 ท างานด้วยควากระฉับกระเฉงและกระปร้ีกระเปร่า 
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มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และรับประทานอาหารในแต่ละวันอยา่งเพยีงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนปัจจัยย่อยด้านร่างกาย

ท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เคยเจ็บป่วยอยา่งรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 1.21 

ปัจจัยด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรก คือ 

มคีวามพงึพอใจในความเป็นตัวท่าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีสิ่งท่ียดึเหนี่ยวจิตใจในเวลาท่ีเป็นทุกข์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

และมีความสุขในการท างานเป็นมัคคุเทศก์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนปัจจัยยอ่ยด้านจิตใจท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถ

จัดการกับความเครยีดจากการท างานได้เป็นอยา่งดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

สามอันดับแรก คือ สามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 สามารถพูดคุยกับหัวหน้างานและ

เพื่อนร่วมงานได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีความร่วมมอืร่วมใจกันในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนปัจจัยยอ่ย

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้รับข้อเสนอแนะที่มปีระโยชนจ์ากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.83 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับ

แรก คือ ยอมรับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 สามารถเดินทางมายังบริษัทท่ีท่าน

ท างานได้อย่างสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และสถานท่ีท างานของม ี สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ส่วนปัจจัยย่อยดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความพงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

ปัจจัยด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.96 เรียงล าดับค่าเฉลี่ ยสามอันดับ

แรก คือ มีส่วนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของอาชีพมัคคุเทศก์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานเป็น

มัคคุเทศก์ท่ีบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.38ส่วนปัจจัยย่อยดา้นจิตวญิญาณที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความคิดท่ีจะลาออกจากงาน เพื่อไปหางานใหม่ท า มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.17 

ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสาม

อันดับแรก คือ มีความพงึพอใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีสูงขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีความพงึพอใจในสวัสดิการต่างๆ 

ท่ีทางบริษัทจัดให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนปัจจัยย่อยด้านความมั่นคงในชีวติท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้สร้างหนี้สินท่ีเกินก าลังจะผ่อนใชไ้ด้ 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 

คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

ท างานมีความหมาย และมีความส าคัญต่อเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

การท างาน มีค่าเฉลี่เท่ากับ 4.06 

- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาแยกตามปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ลักษณะการท างาน ประเภทของบัตรมัคคุเทศก ์ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก ์และรายได้ โดยมีผลการเปรียบเทียบดังตอ่ไปน้ี 

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า มัคคุเทศก์เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
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สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และคุณภาพชีวิตในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า มัคคุ เทศก์ในช่วงอายุต่างๆ มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของมัคคุเทศก์ในช่วงต่างๆ มีความคิดเห็นในปัจจัยด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพ

ชวีติในภาพรวม แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามลักษณะการท างาน พบว่า มัคคุเทศก์อสิระและมัคคุเทศกบ์ริษัท มคีวามคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามบัตรมัคคุเทศก์ พบว่า มัคคุเทศก์ท่ัวไปและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นท่ีต่างๆ มีความคิดเห็นในปัจจัยด้าน

จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านจิตวญิญาณ ด้านความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตในภาพรวม แตกต่างกันอยา่ง

มนีัยส าคัญทางสถิติ 

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ พบว่า มัคคุเทศก์ท่ัวไปและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นท่ี มีความ

คิดเห็นในปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

- การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบวา่ ระดับรายได้ต่างๆ มคีวามคิดเห็นในปัจจัยด้านจติใจ ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวญิญาณ 

ด้านความมั่นคงในชวีติ และคุณภาพชีวิตในภาพรวม แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานและคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบว่า 

พบวา่ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีปัจจัยด้านร่างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า  

ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในชีวิต  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านจิตวิญญาณ  

มคีวามสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด 

และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต

การท างานในภาพรวมของมัคคุ เทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่  กับปัจจัยท้ัง 6 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
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ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวติ มกีารแปรผันตามกันในทิศทาง

เชิงบวก (R=0.802) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 89.50 ส่วนคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกร้อยละ 10.5 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาค่า

นัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านจิตวิญญาณ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุณี จันทร์โรจนพันธ์ (2555) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 

พิบูลย์คอนกรีต จ ากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และดรุณวรรณ ศรีค า (2555) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานศูนยด์ัชมลิล ์จังหวัดเชยีงใหม่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท้ัง 6 ด้านมคีวามสัมพันธ์ต่อคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษา อภชิา บุนนาค (2554) ที่พบวา่ ปัจจัยคุณภาพชวีติท้ัง 6 ปัจจัยมคีวามสัมพันธ์

กับคุณภาพชวีติในภาพรวม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นกัน  

ส่วนผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบคุณภาพชวีติการท างานและคณุภาพชีวิตการท างานของ

มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม พบว่า มีการแปรผันตามกันในเชิงบวกซึ่ งสอดคล้องกับ จารุณี จันทร์โรจนพันธ์ 

(2555) และดรุณวรรณ ศรีค า (2555) และปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านจิตวิญญาณมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ และสามารถท านายคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  

อภิชา บุนนาค (2554) 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารแต่ละองค์กร 

ควรให้ความส าคัญแก่ ปัจจัยดา้นร่างกาย และปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิตเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจัยท้ัง 2 ปัจจัยนี้มีระดับ

คุณภาพชีวิตอยู่ใน 2 ล าดับท้าย ซึ่งผู้ศกึษามขี้อเสนอแนะดังนี ้

1. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในประเด็นย่อยพบว่า การออกก าลัง

กายของมัคคุเทศกย์ังอยูใ่นระดับปานกลาง รวมท้ังพักผ่อนนอนหลับในแต่ละวัน และการตรวจสุขภาพประจ าป ียังคงอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซึ่งผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาดูแลดา้นนี้อยา่งจริงจัง ซึ่งผู้วจิัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ควรมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน เนื่องจากการนอนเป็นการพักผ่อนท่ีดีท่ีสุด  

และอาจแทรกเร่ืองการผ่อนคลายจากการท างาน เพื่อลดความเครยีดจากการท างาน 
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1.2 ควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบริษัท หรือหน่วยงานท่ีดูแลมัคคุเทศก์ โดยมีตารางการ

ตรวจสุขภาพประจ าปีท่ีแน่นอน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง เพื่อให้มัคคุเทศก์ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี

อย่างตอ่เนื่อง  

2. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก โดยพบว่ามัคคุ เทศก์มีความพึงพ อใจในตนเอง  

มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยามมีทุกข์ มีความสุขในการท างาน และท้ังนี้ยังสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ดี  

ซึ่งบริษัทต้นสังกัด ผู้บริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทท่ีมัคคุเทศก์สังกัดอยู่ ควรให้ความส าคัญและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในดา้นจิตใจอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมภายในบริษัท เพื่อสร้างความบันเทิง หรือมีกิจกรรมสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อช่วย

ให้เกิดการผ่อนคลายภายในบริษัท หรอืองค์กร เป็นสร้างความสุขทางจิตใจให้แกม่ัคคุเทศกไ์ด้อีกทาง 

2.2 จัดกิจกรรม หรือฝึกอบรมด้านธรรมะ หรือกิจกรรมช่วยเสริมสร้างการมสีมาธิ และกระตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง เพื่อมัคคุเทศกเ์กิดสมาธใินการท างานมากยิ่งขึ้น 

3. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ในประเด็นย่อยอยู่ในระดับ

มากท้ังหมด ได้แก่ มัคคุเทศก์สามารถท างานตามหน้าท่ีของตนเอง สามารถพูดคุยกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้ ได้รับ

ความร่วมมือในการท างาน และได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารได้ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

3.1 ควรมีการสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นการท างานตั้งแต่ระดับบนถึงล่าง เพื่ อสร้างความสัมพันธ์กัน

ระหว่างคนในองคก์ร ซึ่งจะท าให้ระบบการท างาน ด าเนนิงานไปได้ดว้ยดี  

3.2 ควรสร้างกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กรให้มีความไว้วางใจ และมีความ

สนทิสนมกันมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในองค์กร เพื่อท าให้องค์กรเกิด

การพัฒนาและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

4. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ในประเด็นย่อยอยู่ในระดับมากท้ังหมด 

ได้แก่ ยอมรับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางบริษัท การเดินทางมาท างานสะดวกสบาย ท่ีท างานมีความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และนอกจากนี้ยังพบว่ามัคคุเทศก์มีความพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ ท้ังนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

4.1 ควรมีการตรวจสอบสถานท่ี และตรวจสอบอุปกรณ์ส านักงาน อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่

มัคคุเทศกใ์นการท างาน และเพื่อความปลอดภัยของคนในองค์กร 

4.2 สถานท่ีท างาน ควรมีการฝึกซ้อม และรับมือต่อเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับ

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร หรือในสถานท่ีท างาน ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่

มัคคุเทศกไ์ด้มากยิ่งขึ้น 

5. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก โดยพบวา่ ในประเด็นย่อยอยู่ในระดับมากท้ังหมด 

ได้แก่ มัคคุเทศก์มีส่วนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของอาชีพ มีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานเป็นมัคคุเทศก์ ได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการท างาน และในดา้นความคิดท่ีจะลาออกอยูใ่นระดับนอ้ย  ท้ังน้ีผู้วิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดังนี้  
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5.1 สร้างกิจกรรม หรือเปิดการอบรม ให้แก่มัคคุเทศก์ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถการท างาน และ

อ านวยความสะดวกในการท าให้แก่มัคคุเทศก์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มัคคุเทศก์ได้ท างานและท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ และได้มีความรู้สึกท่ีดีตอ่การท างาน รวมท้ังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมัคคุเทศก์ให้เพิ่มมาก

ยิ่งขึน้ 

5.2 ความสร้างแรงจูงใจในการท างานเพิ่มสูงขึน้ โดยอาจจะสร้างแรงกระตุ้นด้านรายได้ เช่น การเพิ่มโบนัส

ประจ าปี การขึ้นเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีมีผลงานดี หรือมีผลงานก้าวหน้าในหน้าท่ี เพื่อให้มัคคุเทศก์เกิดการพัฒนาท้ังตนเอง 

และงาน รวมท้ังสร้างความสุขในการท างานแก่มัคคุเทศกใ์ห้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดความตอ้งการในการลาออก 

6. คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมาก แต่ในส่วนของประเด็นย่อยยังพบว่ามีบาง

ประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารควรให้การดูแล และให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะ ดังนี ้

6.1 ส่งเสริมให้มัคคุเทศก์รู้จักการออมเงิน รวมท้ังการวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคต รวมท้ังการแบ่งแยก

เงินเพื่อใช้จ่ายในยามจ าเป็น และการช าระหนี้ให้ลดลง โดยอาจเชิญผู้มีความรู้ในการจัดการทางด้านการเงินเป็นผู้ให้

ความรู้ หรือส่งเสริมการบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวัน เพื่อให้มัคคุเทศก์ได้รู้จักตนเองในด้านการใชจ้่าย อันจะท าให้เกิด

การวางแผนการใชจ้่าย และสามารถรู้ได้วา่ควรลด ควรเพิ่มดา้นการเงินในจุดไหนบ้าง  

6.2 ให้ความรู้ด้านการลงทุนทางการเงิน ในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ รวมท้ังจะเป็นการ

ออมในระยะยาว เช่น กองทุนรวม สลากออมสิน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

7. คุณภาพชีวิตในภาพรวม ควรมีการส่งเสริม และปลูกจิตส านึกท่ีดีในหน้าท่ี และความรักในหน้าท่ี ท่ีได้รับ

มอบหมาย ซึ่งเมื่อมัคคุเทศก์มีจิตส านึกท่ีดี รักในสถานท่ีท่ีท างาน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญในจังหวัด

เชียงใหม่ ย่อมเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีดี และยังเป็นการปลูกฝังให้นักท่องเท่ียวอนุรักษ์และกลับมาเท่ียวในจังหวัด

เชยีงใหม่อีกครัง้ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวท้ังต่อสถานท่ีท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวของจังหวัดเชยีงใหม่ 
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