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บทคัดย่ อ
โครงงำนนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทรำบถึ งคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงำนบริ กำร
ภำคพื้นสำยกำรบิน สำมำรถนำผลกำรศึกษำมำพัฒนำบุคลำกร และบุคคลที่ตอ้ งกำรประกอบอำชีพ
พนักงำนบริ กำรภำคพื้นต่อไป โครงงำนนี้ ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่ำงเป็ น
พนักงำนบริ กำรภำคพื้นสำยกำรบิน 400 คน และใช้กำรเก็บข้อมูลกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive Sampling)
กำรศึกษำคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงำนบริ กำรภำคพื้นสำยกำรบิน พบว่ำผูต้ อบ
แบบสอบถำมส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง โดยกลุ่ ม ตัวอย่ำ ง อำยุระหว่ำ ง 20-40 ปี ระดับกำรศึ ก ษำ
ปริ ญญำตรี มี ประสบกำรณ์ ทำงำนต่ ำกว่ำ 10 ปี ปั จจัยที่เป็ นคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับ
พนักงำนบริ กำรภำคพื้นสำยกำรบินด้ำนคุ ณธรรมที่สำคัญมำกที่ สุด คือจิตสำนึ กรับผิดชอบและ
ตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชี พ ปั จจัย ที่เป็ นคุ ณลักษณะที่พึ งประสงค์สำหรั บพนักงำนบริ กำร
ภำคพื้นสำยกำรบิ นด้ำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่ ส่งผลต่ อกำรทำงำนมำกที่ สุด คือคุ ณวุฒิตรงตำม
ตำแหน่ ง ปั จจัยที่ เป็ นคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์สำหรั บพนักงำนบริ กำรภำคพื้ นสำยกำรบิ นด้ำ น
คุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อกำรทำงำน ที่สำคัญมำกที่สุด คือ อดทน มุ่งมัน่
คาสาคัญ : สำยกำรบิน คุณลักษณะพึงประสงค์ งำนบริ กำรภำคพื้นสำยกำรบิน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญปัญหำ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ซึ่ งมีความตื่ นตัวเกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรมการบินเป็ นอย่างมาก ในบางประเทศมีการขยายสนามบิน
เส้นทางการบิน แต่ละสายการบินนั้นพยายามที่จะแข่งขันเป็ นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ไม่วา่ จะ
เป็ นสนามบินสิ งคโปร์ หรื อฮ่องกง ที่มีเที่ยวบินขึ้นลงจานวนมาก ซึ่ งแต่ละประเทศนั้นพยายามที่จะ
ขยายพื้นที่สนามบินเพื่อรองรับผูโ้ ดยสาร และให้ทนั กับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินใน
อนาคต (ไทยรัฐ , 2560)
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า งานบริ ก ารภาคพื้นสายการบิ น เป็ นการบริ ก ารที่ ส าคัญ
สาหรับอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ งานบริ การภาคพื้นสายการบินเป็ นการบริ การที่เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ วถู กต้อง และอานวยความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสาร การบริ การภาคพื้นสายการบิ นที่
ประทับใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสาร และสามารถลดปั ญหาที่อาจจะเกิ ดใน
ภายภาคหน้าได้ดี
พนักงานบริ ก ารภาคพื้นเป็ นบุค ลส าคัญที่ท าให้เกิ ดการบริ ก ารที่ ประทับ ใจของงานบริ ก าร
ภาคพื้นสายการบิน โดยพนักงานบริ การภาคพื้นมีคุณลักษณะพึงประสงค์ จะส่ งผลต่อการทางานที่
สาคัญด้านงานบริ การภาคพื้นดิ น และทาให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ และพึงพอใจ รักษาลูกค้า
ปั จ จุ บ ัน ให้ ค งอยู่ และเพิ่ ม จ านวนลู ก ค้า ประจ าของสายการบิ น ดัง นั้ น พนัก งานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ รวมถึ งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามสายงานบริ การภาคพื้นดิน จะทาให้สาย
การบินมีมีศกั ยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกได้
คณะผูจ้ ดั ทาจึงศึกษาคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน ซึ่ งจะ
สามารถนามาปรับใช้ในการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลากหลายสายการ
บิน เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลที่ตอ้ งการประกอบอาชีพพนักงานบริ การภาคพื้นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
1.2.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็ นไปได้ของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
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1.2. ขอบเขตของโครงงำน
ผูจ้ ัด ท าโครงงานนี้ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ล
การศึกษาที่น่าเชื่ อถื อซึ่ งได้แก่ การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่
ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
1.3.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
พนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน 400 คน
1.3.2. ขอบเขตด้ ำนเวลำและสถำนที่ อำคำรศูนย์ ปฏิบัติกำร บริษัท กำรบินไทย จำกัด
(มหำชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560
1.3.3. ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรต้ น ประชากรที่ศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
ตัวแปรตำม ระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้น
สายการบิน
1.4. คำจำกัดควำม
1.4.1. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (Desired Characteristics)
หมำยถึง คุ ณลักษณะที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับ ผูเ้ รี ย น/บุค ลากร/บุ ค คล อันเป็ นคุ ณลัก ษณะที่
สังคม/องค์กรต้องการในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
1.4.2. งำนบริกำร
หมำยถึง การกระทาหรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล
หรื อองค์กรให้ไ ด้รับ ความพึ งพอใจสมความมุ่ง หมายที่บุ คคลหรื อองค์ก รนั้นต้องการ เนื่ องจาก
ผลสาเร็ จของการบริ การขึ้นอยู่กบั “ความพึงพอใจ” ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ “ความรู้ สึก” ไม่มีหน่ วยวัด
นิยามของคาว่าบริ การจึงขึ้นอยูก่ บั ความพยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน
1.5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.5.1. ทราบถึงคุณลักษณะพึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
1.5.2. นาผลการศึกษาที่ได้มาปรับใช้พฒั นาตนเอง และเป็ นแหล่งข้อมูลเสริ มสร้างความรู้
ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการสาหรับภาคพื้นสายการบินเพื่อนาไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยเกีย่ วข้ อง
การศึกษาคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. คาจากัดความคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานบริ การ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพนักงานภาคพื้นสายการบิน
4. แผนกงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1. คาจากัดความคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิ ด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยน อันเป็ นคุ ณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม จิตสานึ ก
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (ประไพ
ประดิษฐ์สุขถาวร 2551)
ด้ านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของพนักงานบริ การภาคพื้นที่เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง
อากัปกิริยาต่างๆ ที่แสดงออกทางร่ างกาย เกี่ยวกับการแต่งกาย การมีสุขภาพสมบูรณ์ ความสุ ภาพ
อ่อนโยน การเป็ นผูน้ าและผูต้ าม กล้า ในการตัดสิ นใจ กระตื อรื อร้ นในการทางาน ความสุ ขุม
รอบคอบในการปฏิ บ ัติง าน ความเชื่ อมั่นในตัว เอง มี สุ ข ภาพจิ ตที่ ดี ผูท้ ี่ ใ ช้ภาษาภาษาถู ก ต้อ ง
เหมาะสม สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (เออร์เนส อาร์.ฮิลการ์ด 1962:447)
ด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม หมายถึ ง คุ ณลักษณะของพนักงานบริ การภาคพื้นเกี่ ยวกับด้าน
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้วย ผูท้ ี่มี ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในหน้าที่ก ารงานมีความเมตตาต่ อ

ผูร้ ่ วมงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ละเว้นอบายมุขทั้งปวง และมองโลกในแง่ดี (ประเวศ วะสี
2549)
ด้ านความรู้ ความสามารถ หมายถึ ง คุ ณลักษณะของพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
เกี่ ย วกั บ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้ว ย ผู้ที่ มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน มี
ความสามารถในการใช้หลักเหตุ และผลในการตัดสิ นใจ มีความรู้ ทนั ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ น
ผูส้ ร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตน (อรพินท์ ขจรอาไพสุ ข ,
2551: 190-1
2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับงานบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ได้จาแนกองค์ประกอบของความคาดหวังจากการบริ การ เกิดจากหลาย
ปั จจัยที่ จะเป็ นตัวตัดสิ นด้านความคาดหวังในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ระดับบริ การที่พอเพียง
(Zone of Tolerance) ซึ่ งเป็ นเขตระดับบริ การที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่สามารถ
ยอมรับได้โดยไม่เกิ ดความไม่พอใจ แต่หากระดับบริ การอยู่ในระดับที่ต่ากว่านี้ ลูกค้าอาจจะเกิ ด
ความไม่พอใจในบริ การ ซึ่ งองค์ประกอบของความคาดหวังต่ อการบริ การประกอบด้วยปั จจัย
ต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541:160)
(1) บริ การที่พึงประสงค์ (Desired Service)
เป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าคาดหวัง ว่าจะได้รับหรื อต้องการที่จะได้รับระดับความต้องการขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการส่ วนบุคคล และความเชื่อของลูกค้าที่มีต่อบริ การที่จะได้รับ
(2) บริ การที่เพียงพอ (Adequate Service)
เป็ นระดับต่าสุ ดของการบริ การที่ลูกค้ายอมรับได้โดยปราศจากความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวัง
ในระดับนี้เกิดจากการรับรู ้ของลูกค้าต่อทางเลือกของผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ
(3) บริ การที่คาดการณ์ (Predicted Service)
เป็ นระดับการให้บ ริ ก ารที่ ลู กค้า คาดว่าจะได้รับจากผูใ้ ห้บริ ก ารในขณะที่ ลู ก ค้า พบปะกับ ผูใ้ ห้
บริ การ การบริ การที่คาดการณ์น้ ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการกาหนด

ระดับการบริการทีพ่ งึ ประสงค์
ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับความต้องการหรื อความปรารถนาที่
ผูบ้ ริ โภคคาดหมายว่า จะได้รับจากการบริ ก ารหรื อสิ นค้านั้นๆผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมิ นผลที่
ได้รับโดยนามาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่คาดหวังไว้ ซึ่ งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ
2.3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพนักงานภาคพืน้ สายการบิน
ประคัลภ์ ปั ณฑ์พลังกูล (2556) ได้กาหนดคุณลักษณะของพนักงานที่ตอ้ งการขององค์กร
สมัยใหม่ ไว้ 5 ประการ ซึ่ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งที่องค์กรต้องการ มีดงั นี้ (1) มีความรับผิดชอบสู ง
พนักงานพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด คุณลักษณะนี้
จึงเรี ยกว่า “ความรับผิดชอบสู ง” (2) ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี องค์กรต้องการพนักงาน
ที่มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็ นอย่างดี (3) มีความคิดสร้างสรรค์
ชิ งความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ (4) สื่ อความได้ดีการทางานให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องสื่ อ
ความกับคนอื่นรู ้เรื่ อง มีมนุ ษย์สัมพันธ์กบั คนรอบข้าง (5) มีใจรักที่จะทางานและต้องการประสบ
ความสาเร็ จ
แนวคิด 8 ทักษะที่พนักงานควรมี (Incquity,2558) สมัยก่อนจะรับผูส้ มัครงานเข้ามาเป็ น
พนักงานในบริ ษทั มักจะมุ่งเน้นตรวจสอบและให้น้ าหนักกับความรู้ เป็ นสาคัญ แต่ในปั จจุบนั มี
ความรู ้ แ ต่ เ พี ย งอย่า งเดี ย วนั้น ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ก ารท างานร่ ว มกันภายในองค์ก รประสบ
ความสาเร็ จได้ เนื่ องจากการทางานภายในบริ ษทั จะต้องใช้อะไรที่มากกว่าความรู้ ซึ่ งส่ วนสาคัญ
พิ จ ารณาคัด เลื อ กพนัก งาน ก็ คื อ เรื่ อ งของ “ทัก ษะ”

อัน ประกอบไปด้ว ย (1) ทัก ษะด้า น

คอมพิวเตอร์ (2) ทักษะการฟั งและพูด (3) ทักษะการเขียน (4) การแก้ปัญหา (5) การบริ หารเวลา
(6) มนุษยสัมพันธ์เป็ นเลิศ (7) อดทน (8) ภาษาต่างประเทศ
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาหรับกรอบแนวคิดการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจาแนกประเภทของการ
เรี ยนรู ้ สาหรับการพัฒนาบุคคลทั้ง 3 ด้าน ของบูม (Bloom Et al, 1913) เนื่องจากเป็ นทฤษฎีที่

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎีน้ ี เพื่อเป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการ
วิจยั และปรับใช้ เพื่อให้เหมาะกับงานบริ การภาคพื้นสายการบิน ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้ น
ประชากรที่ศึกษา
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน

ตัวแปรตาม
ระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื ้นสาย
การบิน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์สาหรับพนักงาน
บริ การภาคพื ้นสายการบิน

2.4. แผนกงานบริการภาคพืน้ สายการบิน
งานบริ ก ารภาคพื้ นสายการบิ นเป็ นงานที่ ต้อง ให้บ ริ ก ารอานวยความสะดวกต่ า งๆแก่
ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การในการเดิ นทางในแต่ละสายการบินการทางานจึงต้องประกอบไปด้วย
แผนกต่างๆที่มีการทางานเชื่ อมโยงกันเพื่อให้การบริ การสาเร็ จและตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ ดยสาร งานบริ การภาคพื้นสายการบินประกอบไปด้วยหลายแผนกดังนี้ ดังนี้
2.4.1 แผนกสารองที่นั่ง (Reservation) เป็ นด่ านแรกที่ผูโ้ ดยสารมีการติดต่อสื่ อสารกับ
พนัก งาน หน้า ที่ ข องพนัก งานแผนกสารองที่ นั่ง จองบัต รโดยสารเครื่ อ งบิ นให้แ ก่ ผูโ้ ดยสาร
พนักงานต้องสอบถามเส้นทาง วันและเวลาเดินทาง ข้อมูลส่ วนตัวของ ลูกค้า เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ
หรื ออีเมลล์ (Email) พนักงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่ องบินเครื่ องบิน เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (Special Request) เช่น อาหารพิเศษต่างๆ กรณี ผโู้ ดยสารเลือกที่นงั่ ที่
เป็ น ที่นง่ั ติดทางออกฉุ กเฉิ น (Exit Roll) ผูโ้ ดยสารคนนั้นจะต้องมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะช่วยเปิ ด
ประตูกรณี ที่มี เหตุฉุกเฉินได้
2.4.2 แผนกบัตรโดยสารเครื่องบิน (Ticket) ระบบจองบัตรโดยสารเครื่ องบิน (E-Ticket) มี
รายละเอียดดังนี้ วันที่ที่ออกบัตรโดยสาร (Date Of Issue) สถานที่ออกบัตรโดยสาร ชื่อ-นามสกุล
เส้ น ทางในการเดิ นทางวัน และเวลา ข้อ จ ากัดของบัต รโดยสาร เช่ น รายละเอี ย ดโปรโมชั่น
(Promotion) ต่างๆ การเปลี่ยนเที่ยวบิน เป็ นต้น

ข้อควรค านึ งถึ ง ไม่ว่า จะเป็ นการจองบัตรโดยสารผ่า นอิ นเตอร์ เน็ ต (Internet) หรื อจองผ่า น
ตัว แทนจ าหน่ า ยบัต รโดยสารต่ า งๆ ผู้โ ดยสารจะต้อ งตรวจสอบดู ห มายเลขการจอง และ
รายละเอี ยดต่างๆ ผูโ้ ดยสารที่ เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งการเดิ นทางไปต่างประเทศ จะมีวีซ่า
นักเรี ยน (Student Fare) ได้ส่วนลดและสิ ทธิ พิเศษต่างๆ พนักงานแผนกสารองที่นงั่ และแผนก
บัตรโดยสารจะต้องมีความรู ้ท้ งั สองแผนก
2.4.3 แผนกเช็ คอิน (Check-in) หน้าที่ของพนักงานแผนกเช็คอิน (Check-in) ให้ที่นง่ั และ
บัต รโดยสารแก่ ผูโ้ ดยสารในกรณี เ ที่ ย วบิ นต่ า งประเทศจะต้อ งตรวจสอบ ชื่ อ -นามสกุ ล และ
เที่ยวบินให้ตรงตามที่จองไว้ ตรวจสอบ และรับโหลดกระเป๋ าของผูโ้ ดยสาร ในกรณี เที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ ตรวจสอบ บัตรโดยสารทั้ง 2 ใบ ติ ดสติ๊ ก เกอร์ (Sticker) CIQ (Customers
Immigration Quarantine)ให้แก่ผโู ้ ดยสาร ตรวจสอบป้ ายระบุ (tag) กระเป๋ าให้ตรงกับจุดหมาย
ปลายทาง
2.4.4 แผนก (Gate) หน้าที่ของพนักงานแผนก (Gate) ฉี กบัตรขึ้นเครื่ อง (Boarding Pass)
ให้ตรงกับเที่ยวบินนั้นๆ รวบรวมบัตรขึ้นเครื่ อง (Boarding Pass) ให้ครบตามจานวน หากไม่ครบ
จะมีการประกาศเรี ยก ผูโ้ ดยสาร ที่เรี ยกว่านาทีสุดท้าย (Last Minute) หากผูโ้ ดยสารท่านใดไม่ได้
ขึ้นเครื่ องบิ น กระเป๋ าที่ถูกโหลดไว้ใต้ทอ้ งเครื่ องจะต้องถูกนา ออกจากเครื่ องให้ทนั ก่อนเครื่ อง
ออกผูจ้ ดั การเที่ยวบิน (Flight Manager) จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดเที่ยวบินล่าช้า ( Flight Delay)
พนักงานในส่ วนของผูจ้ ดั การเที่ ยวบิน (Flight Manager) และพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิ น(
Customer Service) จะแจ้งให้กปั ตันทราบเมื่อพร้อม
2.4.5 แผนกติดตามสั มภาระ ( Lost & Found) หน้าที่ของแผนกติดตามสัมภาระ ที่กระเป๋ า
ของผูโ้ ดยสารไม่ มาเกิน 24 ชัว่ โมง จะมีการเสี ยค่าระหว่าง (Interim) ให้กบั ผูโ้ ดยสารร่ วมกับการ
ออกแบบฟอร์ ม PIR (Property Irregularity Report) มีค่าชดเชยเบื้องต้นให้ แล้วพยายามหา
กระเป๋ าให้เจอ หากหากระเป๋ าไม่ เจอเกิ น 3 สัป ดาห์ พนักงานจะชดเชย ค่ าเสี ย หายตามแต่ ล ะ
เที่ยวบิน
2.4.6 แผนกคลังสิ นค้ า (Cargo) หน้าที่แผนกคลังสิ นค้า บริ การขนส่ งสิ่ งของต่างๆ การคิด
ค่าบริ การ จะคิดตามน้ าหนักและระยะทาง ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่าการโหลดสัมภาระขึ้นเครื่ อง
แล้วน้ าหนักเกิ น พนัก งาน จะต้องบันทึกข้อมูล รายละเอีย ดต่า งๆ ได้แ ก่ ผูส้ ่ ง และผูร้ ับ จานวน

สิ่ งของ น้ าหนัก สถานที่ส่ง จุดหมายปลายทาง ลงในเอกสารที่ เรี ยกว่าใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
(Airway Bill) พนักงานจะจัดทา เอกสารที่แสดงรายการสิ นค้า (Manifest) หรื อ ภายในคลังสิ นค้า
(Cargo) แต่ละเที่ยวบิน (Flight) เพื่อ จัดส่ งให้พนักงานคลังสิ นค้า ( Cargo) ปลายทาง สิ่ งมีชีวิต
เช่น สุ นขั จะถูกโหลด (Lode )ลงห้องแบ่ง สัดส่ วนสาหรับสัตว์เลี้ยง (Compartment) (กนกพร
วงศาโรจน์,พิสมัยสุ ชนวิวรรธ์, 2557)
2.5. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของพนักงานบริการภาคพืน้ สายการบิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน ด้านคุณธรรมที่ส่งผล
ต่อ การทางาน ด้านความรู ้ ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน และด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อ การทางาน มีดงั นี้
2.5.1 จิตสานึกรับผิดชอบและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน เป็ นสิ่ งที่มี
ความจาเป็ นสาหรั บองค์กร ปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีเป้ าหมายในการทางานชัดเจน มี
ความรั บ ผิดชอบในการทางาน งานที่ท าออกมาก็จะเป็ นงานที่มีคุณภาพสู งสุ ด อีกทั้ง พนักงาน
บริ การภาคพื้นสายการบิน ก็ยงั มีจิตสานึ กที่ดีในการช่ วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั
เสมือนหนึ่ งเป็ นของตนเอง คนที่เป็ นผูจ้ ดั การจึงต้องมีความอดทน รอบคอบ มีทกั ษะในการฝึ ก
และสอนคนให้เป็ น รู้จกั ที่จะติดตามผลงาน เมื่อคุณได้มอบความรับผิดชอบในการทางานเป็ นที่
เรี ยบร้อยและชัดเจน ควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ งก็เท่ากับว่าได้กระตุน้ ให้
พนั ก งานเกิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ต นเองท าอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลงานมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่สุด สุ ดท้ายองค์กรของคุณก็จะเข้าสู่ องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาองค์กรของให้ประสบความสาเร็ จ (สันติ อภัยราช , 2553)
2.5.2 ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถจั ด การปั ญ หาด้ า นจริ ย ธรรมและความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
พนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน ที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตจะเป็ นผูท้ ี่ยึดมัน่ ในหลักความ
จริ งและความถูกต้องในการดาเนินชีวติ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด มีศีลธรรมหรื อมีมนุษยธรรม ที่สามารถ

เรี ยกได้วา่ เป็ นอารยชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มนุษย์เรา
เป็ นสิ่ งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราก็เป็ นสิ่ งแวดล้อมของผูอ้ ื่น เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลต่อผูอ้ ื่น
มีเมตตาไมตรี ต่อกัน ในฐานะที่เราเป็ นสิ่ งแวดล้อมของเพื่อนมนุษย์ เราจึงต้องมีความสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม นับตั้งแต่การอยู่ร่วม กันในครอบครัว เราทุกคนควรเป็ นผูท้ ี่มีวินยั ในการ
ดารงชี วิต ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความสามัคคี รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รู้
บทบาทของตน ให้ความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ (ประไพ
ประดิษฐ์สุขถาวร)
2.5.3 เคารพกฎ ระเบียบและข้ อบังคับขององค์ กร
การเคารพกฎเกณฑ์เป็ นหลักการพื้นฐานของการอยูร่ ่ วมกันของผูค้ นในสังคมโดยปกติสุข
ไม่ว่าจะเป็ นสังคมใดหรื อประเทศใด การอยูร่ ่ วมกันของผูค้ นเป็ นจานวนมากในสังคมต้องอาศัย
กฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่ งคนในสังคมนั้นๆจาต้องเรี ยนรู้กฎกติกาของสังคม พร้อมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม ต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การอบรม
สมาชิ ก ในสั ง คมให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ก ฎเกณฑ์ แ ละกติ ก าของสั ง คม คื อ การถ่ า ยทอดวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และการทาให้สมาชิ กในสังคมนั้นสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่ งใน
สั ง คมที่ ไ ด้มี ก ารจัด ระเบี ย บอย่ า งดี แ ล้ ว นั้ น การอบรมให้ เ รี ยนรู้ ก ฎเกณฑ์ ข องสั ง คมเป็ น
กระบวนการที่จะต้องกระทา เริ่ มตั้งแต่วยั เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในรู ปของสังคม
ใหม่ และสถาบันใหม่ สมาชิ ก ในสัง คมก็ จะต้องเรี ย นรู้ ก ฎเกณฑ์ใ หม่ และยอมรั บ ค่ า นิ ย มใหม่
เพื่อให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ในการเคารพกฎเกณฑ์ข องสังคม เพื่อให้การดารงชี วิตอยู่ของสมาชิ กใน
สังคมได้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข (ทิพมาศ เศวตวรโชติ)
2.5.4 เคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ และมีความเป็ นประชาธิปไตย
การเคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความคิดเห็นของอื่นเป็ นสิ่ งที่พนักงานบริ การภาคพื้นต้องรู้จกั
บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพทั้งของตนเองและปฏิบตั ิตามกฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ละเมิด
สิ ทธิ การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ ของตนเอง สมาชิกอื่น ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนร่ วมงาน ผูโ้ ดยสารและคน
อื่นในสังคมก็จะนาพาให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วย และ (ธนวัฒน์ เจียรภัทรา
นนท์ , พุทธวัฒน์ คุณภัทรสกุล , ภัทรพล ศิริพงษ์เวคิน)

2.5.5 ทัศนคติทดี่ ีต่ออาชีพ
การมีทศั นคติที่ดีต่อชี พของพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ควรให้ความ
ภู มิ ใ จกับ ตนเองกับ สิ่ ง ที่ ป ระกอบประกอบอาชี พ นั้น ๆ ต้อ งมี ใ จในการรั ก ในงานที่ ต นเองท า
หลังจากนั้นเราจะได้รับการพัฒนาที่มาจากงานที่เราทานั้น ดีข้ ึนเรื่ อยๆ และพร้อมให้ความใส่ ใจ
อย่างจริ งจัง และต้องให้ความสาคัญกับงานเสมอ เราต้องพร้อมในด้านความรู้ให้การใส่ ใจในการ
หาความรู ้ให้กบั งานที่เราทา เพื่อสร้างความแม่นยา ความชานาญ ความรอบรู้ คือ ความพร้อมใน
ความสาเร็ จในการทางาน เรื่ องราวของการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
เลือกคิด เลือกมองในมุมดี ๆ ย่อมส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเราเอง และองค์กรอย่างมาก การที่
เราสามารถปฏิบตั ิได้จนเป็ นธรรมชาติของตัวเองได้ยิ่งยอดเยี่ยมมาก เพราะความสาเร็ จของลูกค้า
ย่อมเป็ นความสาเร็ จของผูใ้ ห้บริ การวันนี้ เรามาเริ่ มสะสมความภูมิใจกับความสุ ขของลูกค้าที่มี
ความสุ ขจากการให้บริ การของเราและกลับมาใช้บริ การอีก (สุ ณิชชา ชอบชัย)
2.5.6 มีวนิ ัยและตรงต่ อเวลา
การเป็ นคนที่มีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลาในการทางาน มีขอ้ ดีหลายอย่าง เช่น จะทาให้
เราได้ผลงานเป็ นจานวนมาก ฝึ กตนเองให้เป็ นคนมี วินยั ฝึ กการฝื นใจตนเอง ฝึ กการปฏิเสธใจของ
ตนเอง เป็ นต้น เรามี ก ารท างานที่ ต รงต่ อ เวลา ก็ จ ะท าให้ร่ า งกาย จิ ตใจของเราเปลี่ ย นสภาพ
เตรี ยมพร้ อม เตรี ยมพลัง งานไว้ส าหรั บเวลานั้นๆ รวมถึ ง เป็ นที่รัก ใคร่ ของเพื่อนร่ วมงานและ
หัวหน้า เพราะงานบริ ก ารภาคพื้นสายการบิน ต้องท างานตรงเวลาและมาก่ อนลูกค้าเสมอเพื่อ
เตรี ยมพร้อมและแสดงออกถึงศักยภาพในการทางานของเรา (สุ ทธิชยั ปัญญโรจน์)
2.5.7 คุณวุฒิตรงตามตาแหน่ ง
คุ ณวุฒิ หมายถึ ง ความรู ้ ของบุคคล มักจะเน้นที่ ระดับการศึกษาที่ผูน้ ้ ันได้รับในสายงาน
บริ ก ารภาคพื้นดิ นจะมี ผูท้ ี่ มีคุ ณ วุฒิแตกต่า งกันออกไป เช่ นเป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณวุฒิระดับ ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี หรื อ คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาเป็ นต้น. ในการพิจารณารับบุคคลเข้าทางาน
ในหน่วยงาน หน่วยงานจะกาหนดคุณวุฒิของผูท้ ี่หน่วยงานต้องการ โดยพิจารณาจากใบประกาศ
คุณวุฒิน้ นั เช่ น ปริ ญญาบัตร คนที่มีใบประกาศคุณวุฒิ ควรแสดงความสามารถให้สอดคล้องกับ
ใบประกาศนั้นด้วย มิฉะนั้นใบประกาศก็จะไร้ความหมาย และทาให้ไม่เป็ นที่เชื่อถือ (สานักงาน
ราชบัณฑิตยสถาน , 2552)

2.5.8 ความรู้ด้านการบิน
ความรู ้ดา้ นการบิน หรื อ การขนส่ งทางอากาศเป็ นสิ่ งที่พนักงานบริ การภาคพื้นสายการควร
รู ้ โดยเริ่ มจากความรู ้พ้ืนฐานไปสู่ ความรู้สูงสุ ดแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ความรู้เกี่ ยวกับสายการ
บินต่างๆ รวมถึงความรู ้การบินพาณิ ชย์ หรื อการขนส่ งทางอากาศ การปฏิบตั ิงานทางอากาศ และ
การบินทัว่ ไป อีกทั้งมีความรู ้ดา้ นการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก และความปลอดภัย เครื่ องช่วย
อากาศเดินต่างๆที่อยูภ่ ายในสนามบินรวมตลอดถึงการซ่ อมบารุ งด้วย เพื่อให้บริ การกับผูโ้ ดยสาย
ด้วยความสะดวกและปลอดภัย (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2.5.9 ความรู้ด้านการบริการผู้โดยสาร
การให้บริ การของงานบริ การภาคพื้นสายการบินเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปฏิ บตั ิให้ดีโดยใช้ความรู้
ความสามารถเพื่ อให้ลู ก ค้า พอใจและตอบสนองต่ อความต้องการได้สู ง สุ ด ฉะนั้นเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะของเราให้เป็ นที่ถูกอกถูกใจผูอ้ ื่นและที่สาคัญคือต้อง ถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของ
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ ดี ค วรประกอบไปด้ว ย คุ ณ ลัก ษณะทางกาย คื อ เป็ นประการด่ า นแรกของการ
ให้ บ ริ ก ารเพราะลู ก ค้า จะสั ม ผัส เราโดยการมองเห็ น ก่ อ น ฉะนั้น การมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี ก าร
แสดงออกที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาก่อนการมีบุคลิกภาพที่ดีน้ นั ต้องดีท้ งั ภายนอกและ
ภายในหัวใจบริ การ หมายถึ ง การอานวยความสะดวก การช่ วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การ
สนับ สนุ น การเร่ งรั ดการท างานตามสายงาน และความกระตื อรื อร้ นต่ อการให้บ ริ ก ารคนอื่ น
รวมทั้ง การยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส ให้ ก ารต้อ นรั บ ด้ว ยไมตรี จิ ต ที่ ดี ต่ อ ผูอ้ ื่ น ต้อ งการให้ผู้อื่ น ประสบ
ความสาเร็ จในสิ่ งที่เขาต้องการ (มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุ งเทพ , 2556)
2.5.10 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานไม่ว่าจะต่ อตัวเรา เพื่อนร่ วมงาน รวมถึ ง ผูโ้ ดยสารเราต้อง
คานึ งถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆทางานให้บริ การโดยความถูกต้อง รวดเร็ ว และปลอดภัย
เพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อตัวเราและผูอ้ ื่น ดังนั้นความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปราศจากอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิ บตั ิงานย่อมส่ งผลดีกบั งานและทาให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไป (วาสนา วาสระนา)

2.5.11 ความรู้ด้านกฎหมายการบิน
พนักงานบริ การภาคพื้นสายการบินประกอบด้วยงานหลายประเภทที่มีความเกี่ยวโยงซึ่ งกัน
และกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานควรมีความรู้พ้นื ฐานด้านกฎหมายการ
บิน (Civil Aviation) ซึ่ งองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) สาหรับการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport)
นั้น ก็จะต้องได้รับ การอนุ ญาตเช่ นกัน โดยอธิ บ ดี ก รมการบิ นพาณิ ชย์ ตามประกาศกระทรวง
คมนาคมซึ่ งเป็ นการกาหนดสาหรับอากาศยานที่จดทะเบียนเป็ นของไทย (นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ
2552)
2.5.12 ความรู้ด้านงานบริการผู้โดยสาร
การบริ การผูโ้ ดยสารอย่างมีคุณภาพ มิใช่ เป็ นการส่ งมอบบริ การที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็ น
การส่ งมอบบริ การตามความต้องการของผูโ้ ดยสารเป้ าหมาย เพื่อให้ผโู้ ดยสารเป้ าหมายที่ได้รับ
บริ การไปแล้วเกิดความพึงพอใจ เพราะว่าการส่ งมอบบริ การที่ดีที่สุด อาจต้องลงทุนสู ง ในการหา
คนทางาน การอบรมพนักงาน การซื้ อเทคโนโลยีมาใช้ แต่ความเป็ นจริ งทางธุ รกิจการสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าอาจไม่ประสบความสาเร็ จทางธุรกิจก็เป็ นได้ ดังนั้น การบริ การลูกค้าอย่างมี
คุณภาพ เราต้องหาสมดุล ระหว่างความต้องการของลูกค้าเป้ าหมาย กับการลงทุนให้เจอ (พิสิทธิ์
พิพฒั น์โภคากุล)
2.5.13 ทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการทางาน
ปั จจุบนั การทางานบริ การภาคพื้นสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ตลอดเวลา องค์กรทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก หรื อ
กระแสสังคม ดังนั้นองค์กรจึงเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้เพื่ออานวยความสะดวก ดึงดูดลูกค้า และที่สาคัญทาให้รวดเร็ วทาให้ลดภาระ
การทางานได้มากยิ่งขึ้น เช่ นคอมพิวเตอร์ รวมถึงการผลิต (Application) ต่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็ น
การจองบัตรโดยสารผ่านโปรแกรมของสายการบิน เครื่ องเช็ดอินอัตโนมัติ (Check-in) จึงทาให้
หลายสายการบินนิยมนาเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็ ว (ปิ ย
พัทธ์ ไชยทา , 2556)

2.5.14 ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทางาน
เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน การปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นงานบริ ก ารภาคพื้ น สายการบิ น จะใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ วต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างานของยุ ค เทคโนโลยี ดัง นั้น จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ พ นัก งานทุ ก คนต้อ งรู้ เ รื่ อ งการใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างมาก เพื่ อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิงาน โดยการแบ่ง วัดทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ จะทาการแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ 2 มีทกั ษะระดับที่ 1 และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ 3 มีทกั ษะระดับที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับ ที่ 4 มี ทกั ษะระดับ ที่ 3 และมี ค วามเชี่ ย วชาญในโปรแกรมที่ใ ช้ หรื อสามารถแก้ไ ขหรื อ
ปรับปรุ งโปรแกรมเพื่อนามาพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้
ระดับที่ 5 มี ทกั ษะระดับที่ 4 และมี ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง เชี่ ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่า ง
กว้างขวาง หรื อสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้ (บุษยมาศ , 2553)
2.5.15 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสาคัญในการทางานของพนักงานบริ การภาคพื้นดิน เพราะ
ต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ดังนั้นงานบริ การภาคพื้น
สายการบิ น ควรมี ท ัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษอยู่ใ นระดับ ที่ ดี เ ยี่ ย ม จึ ง เป็ นที่ เ ข้า ใจตรงกัน ว่ า
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักของการทางาน หากพูดไม่ได้ ก็อาจจะทาให้เกิ ดผลกระทบกับการ
ทางานได้ (ศิริลกั ษณ์ อัธยาราช , 2558)
2.5.16 ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่ างๆได้
การทางานบริ การภาคพื้นสายการบินเป็ นการทางานที่ตอ้ งเจอกับผูโ้ ดยสารมากมาย และ
บางครั้งอาจทาให้เกิดปั ญหา พนักงานควรมีความสามารถที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นลบต่ อ องค์ ก รน้ อ ยที่ สุ ด ดัง นั้ นทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ร วมถึ ง
ความสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้ คือ การระบุเรื่ องหรื อปั ญหา การจาแนก

แยกแยะ การเปรี ย บเที ย บข้อมูล อื่ นๆและตรวจสอบข้อมูล อย่างช านาญหรื อหาข้อมูลเพิ่ม เติ ม
เพื่ อ ให้ แ ละแม่ น ย าเพี ย งพอแก่ ก ารตัด สิ นใจซึ่ งอาจสรุ ปได้ว่ า ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ
ความสามารถในการพิจารณาไตร่ ตรองแก้ปัญหาที่แม่นยามีความละเอียดในการจาแนกแยกแยะ
เปรี ยบเทียบข้อมูลเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆอย่างชานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์
เชื่ อมโยงหรื อข้อมูลที่น่าเชื่ อถือมาสนับสนุนหรื อยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
เชื่อหรื อสรุ ป ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071)
2.5.17 ทักษะในการติดต่ อ สื่ อสาร ประสานงานบริการ
การติดต่อสื่ อสารและการประสานงานบริ การที่ดีจะต้องมีการถ่ายทอด ความหมายจากผู้
ส่ งไปยังผูร้ ับ ซึ่ งผูร้ ับจะเข้าใจความหมายนั้นได้ ความคิดต่าง ๆ จะไม่มีคุณค่าจนกว่าอย่างน้อยได้
ถ่ายทอดและทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ การติดต่อสื่ อสารมีความสมบูรณ์ ถ้าความคิดถูกถ่ายทอดจากผูส้ ่ ง
สารไปยังผูร้ ั บสารเกิ ดความเข้าใจ จากความหมายของการติดต่อสื่ อสาร การติดต่อสื่ อสารเป็ น
กระบวนการส่ งและรับข้อมูลสารสนเทศ ความคิดและ ประสบการณ์ระหว่างผูส้ ื่ อสารกับผูร้ ับสาร
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกัน ซึ่ งในปั จจุบนั การ ติดต่อสื่ อสารในองค์การสามารถทาได้หลาย
รู ปแบบและในปั จจุ บ นั ได้มีก ารนาเอาเทคโนโลยีใ หม่ ๆ เข้า มาใช้ในการติดต่อสื่ อสารเพิ่ มขึ้ น
โดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารทางอิเลคทรอนิกส์ (Electronics) ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้การ
ติดต่อสื่ อสารเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลสู ง รอบบินส์ (Robbins, 2001 :
284)
2.5.18 เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น
การมีความเชื่ อมัน่ ในตนเองการกล้าตัดสิ นใจในการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งด้วยความมัน่ ใจ กล้า
แสดงออก สามารถท าสิ่ ง ต่ า งๆได้ด้ว ยตนเอง พึ่ ง พาตนเอง และสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข การพัฒนาและฝึ กฝนความรู้และทักษะที่
จาเป็ นในด้านต่างๆ มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองเป็ นคุ ณลักษณะที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งพัฒนาไปสู่ ความสามารถในด้านอื่นๆ เช่ น
พัฒนาการทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลความสามารถ
ในการตัด สิ น ใจและแก้ปั ญ หาต่ า งๆได้อ ย่ า งเหมาะสม การยอมรั บ ประสบการณ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้น (นิติธร ปิ ลวาสน์ ศึกษานิเทศก์)

2.5.19 ทางานเป็ นทีมได้ ดี เป็ นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี
การทางานเป็ นทีมเป็ นการรวมตัวของบุคคลที่มีทกั ษะประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี
การตกลงร่ วมกันในจุ ดมุ่งหมาย มีเป้ าหมายปฏิ บตั ิการ ตามแนวทางที่กา้ วร่ วมกันไปด้วยความ
เชื่ อมัน่ ต่อกันและกันจานวนบุคคลที่พอเหมาะของทีมควรเป็ นกลุ่มเล็กๆ และสามารถนาทักษะ
ของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างสร้างสรรค์ การวาง
จุดมุ่งหมายร่ วมกันของทีมงาน จะเป็ นทิศทางที่ทาให้ทีมสามารถกาหนดเป้ าหมายปฏิบตั ิการ อย่าง
มีแนวทางร่ วมกัน เช่น ตั้งกฎเกณฑ์ในการทางาน และวางแบบแผน กาหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง
และบทบาทของสมาชิ ก เช่ น ผูก้ ากับเวลา ผูก้ ระตุ น้ ผูร้ วบรวมข้อมูล ผูป้ ระเมิน เป็ นต้นอันจะ
นาไปสู่ ความเชื่อมัน่ ต่อกันและกันในผลลัพธ์หรื อประโยชน์ที่พึงได้ร่วมกัน ที่เป็ นความสาเร็ จและ
ความล้มเหลว แคทเซนเซนแบช และ สมิธ (Katzenbach & Smith, 1986 cited in Clark, 2005)
2.5.20 ปรับตัวได้ ดี
ต้องยอมรับว่าในแต่ละองค์กรนั้นประกอบด้วยพนักงานที่มาจากหลากหลายสถานที่ หรื อ
เรี ยกให้เข้าใจกันง่ าย ๆ ว่าร้ อยพ่อพันแม่ ไม่ มีใครที่มีอะไรหรื อคิดอะไรเหมือนกัน อีกทั้งยัง มี
ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน การที่เราจะทาให้คนที่มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันเข้ากันให้ได้น้ นั เป็ น
เรื่ องค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นไปไม่ได้การทางานหากจะให้เกิดความราบรื่ น
ต้องเริ่ มจากการรู ้จกั ปรับตัวเราเพื่อเข้าหาสิ่ งๆ นั้นให้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการปรับตัวให้เข้ากับเจ้านาย
คนใหม่ เพื่อนร่ วมงานใหม่ หรื อวิธีการทางานใหม่ ๆ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งมีจุดเริ่ มต้นที่มา
จากการยินยอมที่ จะปรั บ ตัวแทบทั้ง สิ้ น ความพยายามในการปรั บ ตัวให้เข้ากับ ทีม หรื อเพื่อน
ร่ วมงานจะทาให้เราเข้าใจเขามากขึ้น และลดปั ญหาความขัดแย้งในการทางานได้ (กมลมาศ ,
2556)
2.5.21 จิตบริการและมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี
การมีจิตบริ การและมนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีท้ งั ต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่น เป็ นเรื่ องราวที่ว่าด้วย
พฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการทางานในองค์กรหรื อหน่วยงาน เพื่อให้การทางาน
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทางานก็คือ สร้างความราบรื่ นใน
การทางานร่ วมกัน สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่ และความสาเร็ จ
ในการทางานร่ วมกัน เป็ นปั จจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็ นเครื่ องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัด

ความขัดแย้ง หลักของมนุ ษยสัมพันธ์คือ การตอบสนองความต้องการของมนุ ษ ย์ โดยใช้หลัก
ปฏิบตั ิที่วา่ เมื่อเราต้องการสิ่ งใด ผูอ้ ื่นก็มีความต้องการสิ่ งนั้นเช่นกัน ส่ วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลัก
ที่วา่ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา และจะทาให้การทางานอยูไ่ ด้โดยมีความสุ ข (ศรี เพ็ญ เทนอิสสระ)
2.5.22 การควบคุมอารมณ์
เรื่ องการควบคุมอารมณ์เป็ นสิ่ งที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการทางานด้านบริ การเราอาจสังเกต
ได้จากพฤติกรรมที่มิได้แสดงออกเป็ นภาษาหรื อคาพูด เช่น การแสดงออกทางสี หน้า ท่าทางที่ไม่
เหมื อนกัน อารมณ์ ทุ ก อารมณ์ ส ามารถเกิ ดขึ้ นได้ก ับ ทุ ก คน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย แต่ จะมี ล ัก ษณะที่
แตกต่างกันไป อารมณ์ ที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจหรื อเรี ยกง่ายๆว่า อารมณ์แง่ ลบ เช่ น อารมณ์
โกรธ อารมณ์เศร้า ที่เป็ นผลเสี ยต่อบุคคลดังนั้นเราควรที่จะฝึ กหัดที่จะระบายและควบคุมตัวเองให้
ได้อย่างเหมาะสมและเป็ นไปในทางสร้างสรรค์ อารมณ์ของมนุ ษย์จะเริ่ มมีข้ ึนนับตั้งแต่เกิ ด ซึ่ ง
นักจิ ตวิทยาพบว่าอารมณ์ แรกของมนุ ษย์น้ นั คือ อารมณ์ ตื่นเต้น ทารกอายุ 3 เดื อน จะมีเพียง
อารมณ์ เศร้า และอารมณ์ ดีใจ ส่ วนอารมณ์ที่มีความสลับซับซ้อนจะปรากฏมากขึ้นตามวุฒิภาวะ
อารมณ์กา้ วร้าวและรุ นแรงเป็ นผลมาจากการที่บุคคลเกิ ดความคับข้องใจหรื อความรู้สึกว่าตนถูก
กดขี่อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นมนุ ษย์ทุกคนจึงต้องเรี ยนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ที่สังคมแต่ละแห่งได้กาหนดไว้ ก็จะทาให้ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขยิง่ ขึ้น
(เทพ สงวนกิตติพนั ธุ์)
2.5.23 ใฝ่ รู้ กระตือรือร้ นในการใฝ่ ศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
การใฝ่ เรี ยนรู ้ กระตือรื อร้นเป็ นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการ
ทางาน แสวงหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร ผูท้ ี่ใฝ่ เรี ยนรู้ คือ ผูท้ ี่มี
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนรู้ และเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่างๆ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การเรี ยนรู้เป็ นสาคัญที่จะทาให้คนเรา
ประสบความก้าวหน้าได้ท้ งั ในเรื่ องชี วิตและ การงานและยังเป็ นการเปิ ดโลกให้กว้างขึ้น พร้อม
เรี ยนรู ้ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ เป็ นประโยชน์ต่อชี วิตเราและสามารถนามาต่อยอดเป็ นประโยชน์ให้แก่
สังคมได้ (ยงยุทธ ชมไชย)

2.5.24 มีความกระตือรือร้ นขณะบริการ
ความกระตือรื อร้ นขณะที่บริ การ หรื อในการทางานเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงศักยภาพการทางาน
ด้วยความตั้งใจที่สุดของความเพียร เป็ นคุณสมบัติที่มาคู่กบั ความเพียร คนที่มีความกระตือรื อร้น
คือ คนที่มีความเพียรนัน่ เอง เป็ นคนที่มีความรักก้าวหน้า และรู้จกั รับผิดชอบหน้าที่การงานได้ดี
ที่สุด คนกระตือรื อร้นคือคนที่รักหน้าที่การงาน ตรงข้ามกับคนเฉื่อยชาซึ่งอาจเบื่อการทางานหรื อ
เกียจคร้ านที่จะทางาน วิธีที่จะสร้างความกระตือรื อร้น คือการมีจุดหมายปลายทาง ให้ใฝ่ สู งใน
การทางานหรื อให้ทางานแข่งขันกับคนอื่นหรื อแข่งกับเวลา การใฝ่ สู งในการเพื่อตาแหน่งหน้าที่
ในการทางาน การแข่งขันย่อมทาให้เรามีมานะมากกว่าปกติและพยายามทาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น (นง
ลักษณ์ วัฒนธรรม , 2553)
2.5.25 กริยาอาการอ่ อนโยน สุ ภาพ มีมารยาทดี และอ่อนน้ อมถ่ อมตน
กริ ยามารยาท อ่อนโยน สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็ นคุณลักษณะประจาตัวของพนักงาน
บริ ก ารภาคพื้นสายการบิ น ได้แก่ การมี สัม มาคารวะ ความสุ ภาพ อ่ อนน้อม ความมี วินัย และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของผูโ้ ดยสาร เพื่อนร่ วม งาน รุ่ นพี่รวมถึงผูอ้ ื่น การมีมารยาท
เป็ นเรื่ องสาคัญของมนุ ษย์ที่อยูร่ ่ วมในสังคมเดียวกัน เป็ นการแสดงความเคารพให้เกียรติ มารยาท
ในสังคมจึงยังเป็ นสิ่ งสาคัญต่อพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบินเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหรื อการแสดงวาจา ภาษา ท่าทางและพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของ
ผูอ้ ื่นสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยส่ วนตัว และถ้ามีกริ ยามารยาทที่อ่อนโยน สุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
ย่อมเป็ นที่ประทับใจของผูอ้ ื่น (ปั ณศาศิริ , 2559)
2.5.26 มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าได้
การบริ การผูโ้ ดยสารที่ เดิ นทางในแต่ละวัน แต่ละเที่ย วบินยนั้นอาจมีปัญหาเฉพาะหน้า
เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นในการตกเครื่ อง การพูดกับฝูงชน การบริ การให้ทนั ท่วงทีและตามเวลาโดยเร่ ง
รี บ หรื อการตอบข้อสงสัย ปั ญหาที่ ไม่คาดคิดต่าง ๆ นี้ ผูพ้ ูดจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริ บเพื่อแก้ไข
ให้ปัญหาเป็ นไปด้วยดี อีกทั้งควรใช้ไหวพริ บสังเกตอากัปกริ ยาของผูท้ ี่ตอ้ งการให้ช่วยเหลือ เมื่อ
ใช้ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ แก้ไ ขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้า นั้น ได้ท ัน ท่ ว งที การท างานจึ ง จะประสบ
ผลสาเร็ จไปด้วยดี (บ้านจอมยุทธ , 2543

2.5.27 ระเอียดรอบคอบ
การเป็ นคนทางานไวได้อย่างรอบคอบไม่ผิดพลาดง่ าย เป็ นคุ ณสมบัติที่น่าพึงปรารถนา
และไม่ใช่ เรื่ องของพรสวรรค์ แต่เป็ นทักษะที่สามารถฝึ กฝนให้มีข้ ึ นได้” คู่มือปฏิ บตั ิงานเป็ น
สิ่ งจาเป็ นต่อการทางาน เพราะเป็ นแบบแผนที่ทาขึ้นมาเพื่อให้ปฏิบตั ิตาม คนที่ปฏิบตั ิตามคู่มือ
อย่างเคร่ งครัด ย่อมไม่เกิ ดความผิดพลาด หรื อลดความผิดพลาดได้มาก ยกตัวอย่างนักบินที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างเคร่ งครัด เพราะนัน่ ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยของชีวิตเขาเอง แต่หมายถึง
ผูโ้ ดยสารและลู ก เรื อทุ ก คนบนเครื่ องบิ นด้วย ดังนั้นสิ่ ง ที่ยึดปฏิ บ ตั ิ ก ันเป็ นแบบแผน ผ่า นการ
กลัน่ กรอง ปรั บปรุ งมาแล้ว คือสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิตาม เอาเวลาของสมองไปคิดพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ ที่
สร้างสรรค์จะเป็ นประโยชน์มากกว่า เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
2.5.28 อดทน มุ่งมั่น
มี ค วามอดทน และมุ่ งมัน่ ในการทางาน เป็ นคุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ ง ความตั้ง ใจและ
รับผิดชอบในการทาหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของมนุ ษย์ในด้านต่างๆ เช่ น การต่อสู้กบั อุปสรรคในการดาเนิ นชี วิต หน้าที่การงาน
การพัฒนาด้านสังคม นอกจากอาศัยสติปัญญาแล้ว สิ่ งหนึ่ งซึ่ งขาดไม่ได้คือความอดทน ความ
มุ่งมัน่ บากบัน่ เพื่อบรรลุ เป้ าหมายที่ดีงาม บุคคลที่สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากที่สุด
ของชี วิต ผ่านวิกฤติ ดงั กล่ าวได้จะกลายเป็ นคนเหนื อคน ความอดทนเป็ นคุ ณธรรม อดทนเพื่อ
บรรลุความดีงาม บางครั้งถูกกระทบด้วยสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา เป็ นลักษณะของกายและใจที่พร้อม
จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกรู ปแบบ (ยงยุทธ ชมไชย)
2.6. แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ เนือ้ หา
การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในการแปลผลข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม R ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
สาเร็ จรู ปประเภทให้เปล่ า (Free Software) ที่ใช้สาหรับการคานวณทางสถิติและสร้ างกราฟ
(Graph)

การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยมีการคานวณเพื่อแจกแจง
ความถี่ (Frequency) การคานวณหาค่าร้ อยละ (Percentage) ตามตัวแปรในการแสดงผล ใน
แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ที่เป็ นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) การคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย
(Means) การคานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น แล้วเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไป
น้อย
ตอนที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) เพื่อให้แสดงความคิดเห็น
เป็ นอิสระ
การใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient หรื อ Coefficient) ในการทดสอบค่าความ
เชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ในการทดสอบค่าเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่าง 2 กลุ่ มที่เป็ น
อิสระจากกันด้วยการใช้ (Independent Sample) ( T-test) และการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ด้วยการใช้ (One way ANOVA Analysis of
Variance) หรื อ ( F-Test)
2.7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั ณณทัต กัลยา กนกอร ศิริฐิติ สยุมภู อุนยะพันธ์ และเกศณี ย ์ สัตตรัตนขจร (2558) ได้ทา
การวิจยั เรื่ องคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผูบ้ ริ หารโรงแรมใน
จังหวัดลาปางผลการวิจยั พบว่า คุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ของบุค ลากรตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ หารโรงแรมในจังหวัดลาปางกลุ่มเป้ าหมายมีความพึงประสงค์ต่อลักษณะของบุคลากรใน
แผนกต้อนรับส่ วนหน้า (Front Office) โดยเฉลี่ยทุกทักษะอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.15, S.D = 0.691
ความพึงประสงค์ต่อลักษณะของบุคลากรในแผนกแม่บา้ น (Housekeeping) โดยเฉลี่ยทุกทักษะ
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14, S.D = 0.695) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงประสงค์มากที่สุดเกี่ยวกับ 1)
ความสามารถทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้ ( = 4.20, S.D = 0.695) ความพึงประสงค์ต่อ

ลักษณะของบุคลากรในแผนกการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage) โดยเฉลี่ยทุก
ทักษะ อยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D = 0.708) พบว่าพนักงานโรงแรมที่เป็ นไปตามความพึง
ประสงค์ของผูบ้ ริ หารงานโรงแรมในจังหวัดลาปางนั้น ในด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพ ควรเป็ น
ผูท้ ี่มีความรู ้ พ้ืนฐานทางวิชาชี พของผูป้ ฏิบตั ิงานโรงแรมตามสาขาวิชาและตาแหนงงานของตน
ประกอบด้วยความรู ้ท้ งั ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ บุคลากรจะต้องมีทกั ษะในด้านการใช้ภาษาและ
การสื่ อสารอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ แผนกต้อนรับส่ วนหน้า แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
เพราะจะได้ทาการสื่ อสารและให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาจากหลากหลายชน
ชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและในด้านของบุคลิกภาพ ซึ่ งเป็ นบุคลิกภาพ นอกจากมี
บุคลิกภาพที่ดีแล้วพนักงานควรมีมารยาทอ่อนน้อม มีการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาเสนาะหู และต้อง
เป็ นคนที่ มีบุค ลิ กภาพภายในที่ ดีด้วย โดยต้องเป็ นคนที่มองโลกในแง่ ดี คิ ดบวก และเป็ นคนที่
พร้อมให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและวิชาชีพ
ธนวรรณ บัวคลี ธนภูมิ อติเวทิน ได้ทาการวิจยั เรื่ องคุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวม
การให้บริ การของพนักงานบริ ษทั ขนส่ งผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะของพนักงาน ผูใ้ ห้บริ การที่ดี
คุณภาพการให้บริ การของพนักงานขับรถ คุณภาพหารให้บริ การของพนักงานต้อนรับ คุณภาพการ
ให้บริ การของพนักงานขายตัว๋ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการรับบริ การบริ ษทั ขนส่ ง
จากัด ในทิศทางเดี ยวกันและในระดับที่ค่อนข้างสู งทั้ง 4 ปั จจัย พบว่า คุณลักษณะทางด้านการ
ให้ บ ริ ก ารของพนัก งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวก กับ ความพึ ง พอใจโดยรวมที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ต่ อ
ให้บริ การ กล่ าวคื อการให้บริ การของพนักงานจะทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริ การ
เพราะพนักงานมีความสุ ภาพ มีมารยาท และมีความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงานจะทาให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริ การ เพราะพนักงานมีความสุ ภาพ มีมารยาท และมีความรวดเร็ ว
ในการให้บริ การ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร รวมถึงการแต่งกายที่สะอาดเรี ยบร้อยล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รู ปที่ 3.1. สั ญลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จากัดมหาชน
ทีม่ า : https://www.google.co.th
3.1. ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
อาคารศูนย์ ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC): เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.หนองปรื อ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรสาร
:
021372987
โทรศัพท์
:
021372987
เว็บไซต์
:
http://www.thaiairways.com/
3.2. ลักษณะการประกอบผลิตภัณฑ์ การให้ บริการงานขององค์ กร
3.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจการบินไทย สายการบินแห่ งชาติ
ประวัติบริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิ จ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ดาเนิ นกิ จ การในด้า นการบิ น พาณิ ช ย์ใ นประเทศ และระหว่า งประเทศ ในฐานะสายการบิ น
แห่ งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นรัฐวิสาหกิ จของชาติ ที่ดาเนินกิ จการแข่งขันกับต่างประเทศ ใน
ธุ รกิจการบินโลก และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทากาไรต่อเนื่องเรื่ อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องใน
ด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับสายการบินชั้นนาของโลกเสมอมา การบินไทยเริ่ มก่อตั้งขึ้นโดยการทา
สัญญาร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั เดินอากาศไทย จากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ ซิ ส
เต็ม (Scandinavian Airlines System) หรื อใช้ชื่อย่อว่า เอส เอ เอส (SAS) เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม
พ.ศ. 2502 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อดาเนินธุ รกิจการบิน ระหว่าง ประเทศ และได้จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 ด้วยทุน จดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยบริ ษทั เดินอากาศ
ไทย จากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 70 และ เอส เอ เอส สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ ซิ สเต็ม (SAS)
ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 เอส เอ เอส (SAS) สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์
ไลน์ ซิ ส เต็ม ได้โอนหุ ้นที่ มีอยู่ท้ งั หมดให้แก่ บริ ษทั เดิ นอากาศไทย จากัด เอส เอ เอส (SAS)
สแกนดิ เ นเวี ย นแอร์ ไ ลน์ ซิ ส เต็ ม ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี และมอบโอนหุ ้ น ที่ ซ้ื อมาให้
กระทรวงการคลัง ดังนั้น การบิ นไทย จึงเป็ นสายการบินของคนไทยอย่างแท้จริ ง และมีบริ ษทั
เดินอากาศไทยกับกระทรวงการคลัง เป็ นผูร้ ่ วมถือหุน้
ทีม่ า : http://www.thaiairways.com

รู ปที่ 3.2. อาคารศู นย์ ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน)
(OPERATIONS CENTER)
ทีม่ า : https://www.google.co.th/url

รู ปที่ 3.3. สั ญลักษณ์การบินไทย
ทีม่ า : http://publicinfo.thaiairways.com/thai-logo.htm
สัญลักษณ์ ข องบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เกิ ดจากการเอาแนวความคิ ด และ
ลวดลายอัน อ่ อ นช้ อ ยงดงามทางด้า นศิ ล ปะไทย มาผสมผสานสร้ า งรู ป แบบขึ้ น เพื่ อ ให้ สื่ อ
ความหมายภาพลักษณ์ของความเป็ นไทยได้อย่างเด่นชัด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 สัญลักษณ์ ของการบินไทย เริ่ มต้นที่รูปลักษณ์ของตัวละครรา (The
Dancing Man) เรื่ อยมาจนถึงปี 2518 ซึ่ งเป็ นปี ที่การบินไทย เริ่ มมีการขยายเส้นทางไปสู่ ภูมิภาค
เป็ นครั้งแรก จึงได้เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็ นรู ปลักษณ์ที่เราเห็นกันในปั จจุบนั นี้ คือ
ลายเส้นอันมีส่วนคล้ายคลึ งกับกลีบดอกรัก ซึ่ งถือว่าเป็ นดอกไม้ที่งดงาม และใบเสมา ซึ่ งเป็ นศา
สนวัตถุของชาติที่สาคัญ และพบเห็นได้เป็ นประจา โดยการใช้สีที่มีความหมายและเป็ นสี ประจา
บริ ษทั ฯ คือ สี ม่วง สี เหลืองทอง และสี ชมพู
ปี 2548 นับเป็ นปี แห่ งการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั การบินไทยฯ สัญลักษณ์ของการบิน
ไทยจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีชีวติ ชีวามากขึ้น โดยเน้นสี ที่เด่นชัด แต่ขณะเดียวกัน ยังคงอยูใ่ นโทน
สี เดิม ที่สื่อความหมายของบริ ษทั ฯ และเป็ นองค์ประกอบของคุณสมบัติในความเป็ นไทย นัน่ คือ
สี ม่ ว ง ซึ่ งแสดงถึ ง ความสดใหม่ ทัน สมัย และยัง เป็ นสี ข องดอกกล้ว ยไม้ สี เ หลื อ งทอง สื่ อ
ความหมายของศิลปะไทย ที่ได้รับอิทธิ พลมาจากศาสนา ดังเช่น ความระยิบระยับของสี ทองตาม
วัดวาอาราม และสี ชมพูสด ที่มกั พบเห็นจากลายผ้าไหมไทย พร้อมด้วยชื่ อไทย (THAI) ที่ติดกับ
สัญลักษณ์ น้ นั ได้ใช้ตวั อักษรพิเศษ ที่ทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับการบินไทยโดยเฉพาะ อ่อนช้อยและ
แสดงถึงความเป็ นไทย โดยปรับให้ตวั อักษรเป็ นแบบตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากันทั้งหมด เพื่อแสดงความ
แข็งแกร่ ง และมัน่ คงของบริ ษทั ฯ (Thai Airways, 2560)
3.2.2. เครื่องบินทีป่ ระจาการของบริษัทการบินไทย
ยีห่ ้ อ/รุ่น

แบบ

จานวน

ชั้นทีน่ ั่ง

Airbus A330 A330
A33H

8 ลา
7 ลา

ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประหยัด 263
ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประหยัด 263

Airbus A380 A380-841

6 ลา

ชั้นหนึ่ง 12 ชั้นธุรกิจ 60 ชั้นประหยัด 435

Boeing B737 B737-400

2 ลา

ชั้นธุรกิจ 12 ชั้นประหยัด 137

Boeing
B747-400

B74R
B74N

4 ลา
6 ลา

ชั้นหนึ่ง 10 ชั้นธุรกิจ 40 ชั้นประหยัด 325
ชั้นหนึ่ง 9 ชั้นธุรกิจ 40 ชั้นประหยัด 325

Boeing
B777-300

B773

6 ลา

ชั้นธุรกิจ 34 ชั้นประหยัด 330

BoeingB777- B77B
300ER
B77W

8 ลา
6 ลา

ชั้นธุรกิจ 42 ชั้นประหยัด 306
ชั้นธุรกิจ 42 ชั้นประหยัด 306

หมายเหตุ

B772

6 ลา

ชั้นธุรกิจ 30 ชั้นประหยัด 279

B77E
Boeing
B777-200ER

6 ลา

ชั้นธุรกิจ 30 ชั้นประหยัด 262

Boeing
B777-200

Boeing
B787-8

B787-8

6 ลา

ชั้นธุรกิจ 24 ชั้นประหยัด 240

Boeing
B787-9

B787-9

2 ลา

ชั้นธุรกิจ 30 ชั้นประหยัด 268

Airbus
A350900(XWB)

A350-941

7 ลา

ชั้นธุรกิจ 32 ชั้นประหยัด 289

รวมทั้งหมด 80 ลา
Airbus A320 A320-200
A320200(WL)

6 ลา
14 ลา

ชั้นสไมล์พลัส (Smile Plus) 12
ชั้นประหยัด 156
รวมทั้งหมด20

ตารางที่ 3.1. เครื่องบินทีป่ ระจาการของบริษัทการบินไทย
ทีม่ า : https://th.wikipedia.org
3.3.3. งานบริการภาคพืน้
พนักงานต้อนรั บภาคพื้นดิน หมายถึ ง พนักงานภาคพื้นประจาสนามบิน หรื อ Ground
Staff และในแต่ละสายการบินจะมีชื่อเรี ยกตาแหน่งนี้ ที่หลากหลายแตกต่างกัน เช่น Passenger
Service Officer, Customer Service Officer, Check-in staff, Ground Officer, Flight Attendant
Ground, Traffic Officer และอื่นๆ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน จะทาหน้าที่ตอ้ นรับและดูแล
อานวยความสะดวก แก่ผูโ้ ดยสารตั้งแต่ผูโ้ ดยสารเข้ามาใช้บริ การของสายการบินจนกระทัง่ ส่ ง
ผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ องให้อยู่ในความ รับผิดชอบและการบริ การของแอร์ โฮสเตส เมื่อผูโ้ ดยสารเข้า
มาถึงสนามบิน อันดับแรกต้องมารับการตรวจรับ บัตรโดยสารและสัมภาระ ซึ่ งก็คือการเช็คอิน
(Check-in) ซึ่ งพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินที่อยูท่ ี่เคาน์เตอร์ (Counter)รับบัตรโดยสารของแต่ละ
สายการบินจะเป็ นคนเช็คอิน (Check-in) เมื่อเช็คอินเสร็ จ จะได้รับบัตรขึ้น เครื่ อง (Boarding pass)

หลัง จากนั้น เมื่ อผูโ้ ดยสารเข้า ไปในประตู ข้ ึ นเครื่ อ ง (Gate) ห้องพัก ผูโ้ ดยสารขาออก ก็ จ ะมี
พนักงานบริ การภาคพื้น ผูโ้ ดยสารไปที่เครื่ อง ส่ วนเที่ยวบินขาเข้าก็จะมีพนักงานต้อนรับภาคพื้น
รับเครื่ อง ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบในกรณี พิเศษต่างๆ ก่อนที่จะไปรับผูโ้ ดยสารที่เครื่ อง เมื่อมาถึง
อาคารขาเข้า จะต้องดู แลจนผูโ้ ดยสารรั บสัมภาระเรี ยบร้ อย หากมี ก รณี ไ ม่ ไ ด้รับ กระเป๋ า ต้อง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกติดตามสัมภาระ หรื อ (Lost & Found ) หรื อกับ
สถานีที่ผโู้ ดยสารเดินทางมา (Admissionpremium, 2560)
3.3. โครงสร้ างการบริหารและวิสัยทัศน์
ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

นางอุษณี ย ์ แสงสิ งห์แก้ว
รักษาการ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่บริ ษทั การบินไทยจากัด (มหาชน)

เรื ออากาศเอก มนตรี จาเรี ยง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
นายดนุช บุนนาค
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รองที่ปรึ กษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป

เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายบริ หารงานกฎหมาย

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
เรื ออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
สายปฏิบตั ิการ

เรื ออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์
นางสุ วมิ ล บัวเลิศ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริ ษทั ฯ

รู ปที่ 3.4. รู ปโครงสร้ างผู้บริหารองค์ กร
ทีม่ า : http://thaith.listedcompany.com/management.html
3.4. ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานนักศึกษาฝึ กงานทัว่ ไปกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) กองสวัสดิการ
และมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3)
3.4.1. การแสกน (Scan) เอกสารเข้ าแฟ้มประวัติ (Personnel File)
เป็ นการแสกน (Scan) สัญญาจ้างของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่ผา่ นการทดลองงาน
เข้าใน แฟ้ มประวัติ (Personnel File) รวมถึงการแสกน (Scan) ใบรับรองแพทย์ คะแนน และข้อมูล
ประวัติต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อที่กองระเบียบวินยั และบุคลากร (QV-2) จากนั้นนาเอกสารที่ได้แสกน
(Scan) แล้วเข้าไปเก็บในห้องเก็บเอกสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินการบินไทย ซึ่งเป็ น
ห้องที่เก็บข้อมูลทั้งหมดรวมถึงประวัติของลูกเรื อไว้
3.4.2. การตรวจสอบการทาประเมิน Inflight Manager (IM) ผู้จัดการเทีย่ วบินอาวุโส, Air
Purser (AP) ผู้จัดการเทีย่ วบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีตาแหน่งเป็ น ผูจ้ ดั การเที่ยวบินอาวุโส Inflight Manager
(IM), Air Purser (AP) ผูจ้ ดั การเที่ยวบินจะต้องทาการประเมินลูกเรื อในเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งเราต้อง
ตรวจสอบผ่านระบบ (Thai Square) เมื่อพบผูท้ ี่ทาการประเมินไม่ครบก็ทาการออกใบแจ้งโดยมี
ผูจ้ ดั การ (Manager) ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองระเบียบและวินยั บุคลากรผลเซ็น (Sign) รับรองกากับ
และนาใบแจ้งไปที่หอ้ งกล่องจดหมายลูกเรื อ (Crew Mail BOX) เพื่อเรี ยก Inflight Manager (IM),
Air Purser (AP) ผูจ้ ดั การเที่ยวบิน มาทาการประเมินลูกเรื อให้ครบถ้วน
3.4.3. การจัดทาคะแนนผ่านทดลองงานของ พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติหน้ าที่
ทดลองงาน (Trainee TQV)
จัดทาคะแนนผ่านทดลองงานพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินปฏิบตั ิหน้าที่ทดลองงาน
(Trainee TQV) แต่ละห้อง เพื่อบอกผลการผ่านทดลองงานและแจ้งหลักเกณฑ์การทางาน รวมถึง
สิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่ผา่ นการทดลองงาน และได้รับการบรรจุเป็ น
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินโดยตรง
3.4.4. ตรวจสอบบัตรประกันสุ ขภาพ (PA CARD)
ตรวจสอบรายชื่ อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในบัตรประกันสุ ขภาพ (PA CARD) ว่าตรง
กับระบบหรื อไม่ ถ้าไม่ตรงจัดส่ งแก้ เพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

3.4.5. จัดเรียงเอกสารการเจ็บป่ วยระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน (Sick On Duty)
จัดเรี ยงเอกสารการเจ็บป่ วยระหว่างการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Sick On Duty) ตรวจสอบ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้อง
3.4.6. สรุ ปค่ าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index :BMI)
สรุ ปค่าดัชนี มวลกาย (Body Mass Index: BMI) ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บันทึก
ข้อมูล ค่า ดัชนีมวลกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีค่าดัชนีมวลกาย เกินมาตรฐานตามที่
ทางบริ ษทั ได้กาหนดไว้
3.5. ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ วราวุธ มูลพันธ์
คุณ สุ ภิชญา หาญศึกษา
3.6. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
7 สิ งหาคม 2560 – 24 พฤศจิกายน 2560
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทาการวิจยั (Selecting a topic of research)
3.7.2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
(Review literature and related research)
3.7.3. สร้างเครื่ องมือที่จะใช้ในการวิจยั (Formulating research instrument)
3.7.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data)
3.7.5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Scrutinizing data and Analysis of data)
3.7.6. ตีความผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาข้อสรุ ป (Interpretation of data)
3.7.7. การเขียนรายงานการวิจยั และการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) เตรี ยมนาเสนอ
3.8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะ
ทาการวิจยั
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั

2. สร้างเครื่ องมือที่จะใช้
ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ตีความผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหา
ข้อสรุ ป
7. การเขียนรายงานการ
วิจยั และการจัดพิมพ์
เตรี ยมนาเสนอ
3.9. อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์ : 1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์ แวร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word
2.โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Microsoft Powerpoint
4. โปรแกรม Photoshop
5. โปรแกรม R

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางแสดงผลของแบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้น โดย
ทา การเก็ บข้อมู ล โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็ บ ข้อมูลจากการกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 400
ตัวอย่าง โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ท าการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามขั้นตอน และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะพึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

176

44

หญิง

224

56

รวม

400

100

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มากที่สุดคือ เพศหญิง
จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 และเพศชาย จานวน 176 คนคิดเป็ น ร้อยละ 44
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 20 ปี

14.00

3.50

20-40 ปี

158.00

68.00

41-60 ปี

114.00

28.50

รวม

400.00

100.00

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มากที่สุดคือ ช่วงอายุ
20-40 ปี จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 41-60 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28.50 และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

60.00

15.00

ปริ ญญาตรี

315.00

78.75

สูงกว่าปริ ญญาตรี

25.00

6.25

รวม

400

100.00

ตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มากที่สุดคือระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.75 รองลงมาคือระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 60
คน คิดเป็ นร้อยละ15.00 และน้อยที่สุดคือระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.25
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ การทางาน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 10 ปี

191.00

47.75

10-20 ปี

158.00

39.50

21-30 ปี

49.00

12.22

มากกว่า 31 ปี

2.00

0.50

รวม

400.00

100.00

ตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์
การทางาน มากที่สุดคือ ต่ากว่า 10 ปี จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 อันดับที่สองคือ 10-20
ปี จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 อันดับที่สามคือ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.22 และน้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 31 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50

ตารางที่ 4.5 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านคุณธรรมทีส่ ่ งผลต่ อการทางาน
ด้ านคุณธรรม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

จิตสานึกรับผิดชอบและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

4.90

0.30

สาคัญมากที่สุด

ความซื่อสัตย์สุจริ ต สามารถจัดการ
ปั ญหาด้านจริ ยธรรมและความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ ที่ได้รับ

4.78

0.42

สาคัญมากที่สุด

เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กร

4.62

0.49

สาคัญมากที่สุด

เคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของคน
อื่นและมีความเป็ นประชาธิปไตย

4.68

0.46

สาคัญมากที่สุด

ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

4.75

0.46

สาคัญมากที่สุด

มีวนิ ยั และตรงต่อเวลา

4.70

0.47

สาคัญมากที่สุด

รวม

28.43

2.60

สาคัญมากทีส่ ุ ด

หมายเหตุ

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง สาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรมที่ส่งผลต่อการทางานเรี ยงตามระดับความสาคัญจากมากไปน้อย มาก
ที่สุดคือ จิตสานึกรับผิดชอบและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต สามารถจัดการปั ญหาด้านจริ ยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ ย 4.78 ทัศนคติที่ดีต่ออาชี พ ค่าเฉลี่ย 4.75 มีวินยั และตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.70 เคารพสิ ทธิ
รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและมีความเป็ นประชาธิ ปไตย ค่าเฉลี่ย 4.68 น้อยที่สุดคือ เคารพกฎ
ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ค่าเฉลี่ย 4.62 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านความรู้ความสามารถทีส่ ่ งผลต่ อการ
ทางาน
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

คุณวุฒิตรงตามตาแหน่ง

4.79

0.43

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นการบิน

4.57

0.52

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นการบริ การผูโ้ ดยสาร

4.58

0.56

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทางาน

4.58

0.57

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นกฎหมายการบิน

4.53

0.63

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นงานบริ การผูโ้ ดยสาร

4.57

0.54

สาคัญมากที่สุด

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทางาน

4.59

0.56

สาคัญมากที่สุด

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน

4.52

0.62

สาคัญมากที่สุด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

4.56

0.65

สาคัญมากที่สุด

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถ
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้

4.58

0.56

ทักษะในการติดต่อสื่ อสาร ประสานงาน
บริ การ

4.66

0.52

รวม

50.53

6.16

ด้ านความรู้ ความสามารถ

หมายเหตุ

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากทีส่ ุ ด

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง สาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน เรี ยงตามระดับความสาคัญจากมาก
ไปน้อย สาคัญมากที่ สุดคื อคุ ณวุฒิตรงตามตาแหน่ ง ค่าเฉลี่ ย 4.79 รองลงมาคือ ทักษะในการ
ติดต่อสื่ อสารประสานงานบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.66 ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ค่าเฉลี่ ย

4.59 ความรู้ดา้ นการบริ การผูโ้ ดยสาร ค่าเฉลี่ย 4.58 ความรู้ดา้ นความปลอดภัยในการทางาน
ค่าเฉลี่ ย 4.58 ทักษะในการคิ ดวิเคราะห์ และสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่า งๆได้
ค่าเฉลี่ย 4.58 ความรู้ดา้ นการบิน ค่าเฉลี่ย 4.57 ความรู้ดา้ นงานบริ การผูโ้ ดยสาร ค่าเฉลี่ย 4.57
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.56 ความรู้ดา้ นกฎหมายการบิน ค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคลทีส่ ่ งผลต่ อการ
ทางาน
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน

เชื่อมัน่ ในตัวเอง กล้าแสดงออกหรื อ
แสดงความคิดเห็น

4.66

0.52

มีความสาคัญมากที่สุด

ทางานเป็ นทีมได้ดี เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่
ดี

4.61

0.56

มีความสาคัญมากที่สุด

ปรับตัวได้ดี

4.68

0.50

มีความสาคัญมากที่สุด

จิตบริ การและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4.76

0.44

มีความสาคัญมากที่สุด

การควบคุมอารมณ์

4.72

0.48

มีความสาคัญมากที่สุด

ใฝ่ รู ้ กระตือรื อร้นในการใฝ่ ศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ

4.68

0.49

มีความสาคัญมากที่สุด

มีความกระตือรื อร้นขณะบริ การ

4.75

0.45

มีความสาคัญมากที่สุด

กริ ยาอาการอ่อนโยน สุภาพมารยาทดี
และอ่อนน้อมถ่อมตน

4.72

0.46

มีความสาคัญมากที่สุด

มีปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้

4.73

0.47

มีความสาคัญมากที่สุด

ระเอียดรอบคอบ

4.77

0.44

มีความสาคัญมากที่สุด

อดทน มุ่งมัน่

4.78

0.42

มีความสาคัญมากที่สุด

51.86

5.23

มีความสาคัญมากทีส่ ุ ด

รวม

หมายเหตุ

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลที่ส่ งผลต่อการทางาน มากที่สุ ดคือ อดทนมุ่ งมัน่
ค่าเฉลี่ ย 4.78 รองลงมาคือ ระเอียดรอบคอบ ค่าเฉลี่ ย 4.77 จิตบริ การและมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ค่าเฉลี่ย 4.76 มีความกระตือรื อร้น ค่าเฉลี่ย 4.75 มีไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ค่าเฉลี่ย
4.73 การควบคุมอารมณ์ ค่าเฉลี่ย 4.72 กริ ยาอ่อนโยน สุ ภาพ มีมารยาทดี และอ่อนน้อมถ่อมตน
ค่าเฉลี่ย 4.72 ปรับตัวได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.68 ใฝ่ รู้ กระตือรื อร้น ค่าเฉลี่ย 4.68 เชื่อมัน่ ในตัวเอง กล้า
แสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.66 และน้อยที่สุดคือ ทางานเป็ นทีมได้ดีเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.61 ตามลาดับ
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง สาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรมที่ส่งผลต่อการทางานเรี ยงตามระดับความสาคัญจากมากไปน้อย มาก
ที่สุดคือ จิตสานึกรับผิดชอบและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต สามารถจัดการปั ญหาด้านจริ ยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ ย 4.78 ทัศนคติที่ดีต่ออาชี พ ค่าเฉลี่ย 4.75 มีวินยั และตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.70 เคารพสิ ทธิ
รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและมีความเป็ นประชาธิ ปไตย ค่าเฉลี่ย 4.68 น้อยที่สุดคือ เคารพกฎ
ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ค่าเฉลี่ย 4.62 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านความรู้ความสามารถทีส่ ่ งผลต่ อการ
ทางาน
ด้ านความรู้ ความสามารถ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

คุณวุฒิตรงตามตาแหน่ง

4.79

0.43

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นการบิน

4.57

0.52

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นการบริ การผูโ้ ดยสาร

4.58

0.56

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการ
ทางาน

4.58

0.57

ความรู ้ดา้ นกฎหมายการบิน

4.53

0.63

สาคัญมากที่สุด

ความรู ้ดา้ นงานบริ การผูโ้ ดยสาร

4.57

0.54

สาคัญมากที่สุด

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
ทางาน

4.59

0.56

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทางาน

4.52

0.62

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

4.56

0.65

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆได้

4.58

0.56

ทักษะในการติดต่อสื่ อสาร
ประสานงานบริ การ

4.66

0.52

50.53

6.16

รวม
หมายเหตุ

สาคัญมากที่สุด

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากทีส่ ุ ด

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง สาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน เรี ยงตามระดับความสาคัญจากมากไปน้อย
ส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามต าแหน่ ง ค่ า เฉลี่ ย 4.79 รองลงมาคื อ ทัก ษะในการ
ติดต่อสื่ อสารประสานงานบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.66 ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ค่าเฉลี่ ย
4.59 ความรู้ดา้ นการบริ การผูโ้ ดยสาร ค่าเฉลี่ย 4.58 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
ค่าเฉลี่ ย 4.58 ทักษะในการคิ ดวิเคราะห์ และสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่า งๆได้
ค่าเฉลี่ย 4.58 ความรู้ดา้ นการบิน ค่าเฉลี่ย 4.57 ความรู้ดา้ นงานบริ การผูโ้ ดยสาร ค่าเฉลี่ย 4.57
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.56 ความรู้ดา้ นกฎหมายการบิ น ค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคลทีส่ ่ งผลต่ อการ
ทางาน
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เชื่อมัน่ ในตัวเอง กล้าแสดงออกหรื อแสดง
ความคิดเห็น

4.66

0.52

มีความสาคัญมากที่สุด

ทางานเป็ นทีมได้ดี เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี

4.61

0.56

มีความสาคัญมากที่สุด

ปรับตัวได้ดี

4.68

0.50

มีความสาคัญมากที่สุด

จิตบริ การและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4.76

0.44

มีความสาคัญมากที่สุด

การควบคุมอารมณ์

4.72

0.48

มีความสาคัญมากที่สุด

ใฝ่ รู ้ กระตือรื อร้นในการใฝ่ ศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ

4.68

0.49

มีความสาคัญมากที่สุด

มีความกระตือรื อร้นขณะบริ การ

4.75

0.45

มีความสาคัญมากที่สุด

กริ ยาอาการอ่อนโยน สุภาพมารยาทดีและ
อ่อนน้อมถ่อมตน

4.72

0.46

มีความสาคัญมากที่สุด

มีปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้

4.73

0.47

มีความสาคัญมากที่สุด

ระเอียดรอบคอบ

4.77

0.44

มีความสาคัญมากที่สุด

อดทน มุ่งมัน่

4.78

0.42

มีความสาคัญมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

รวม

หมายเหตุ

51.86

5.23

มีความสาคัญมากทีส่ ุ ด

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลที่ส่ งผลต่อการทางาน มากที่สุ ดคือ อดทนมุ่ งมัน่
ค่าเฉลี่ ย 4.78 รองลงมาคือ ระเอียดรอบคอบ ค่าเฉลี่ ย 4.77 จิตบริ การและมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ค่าเฉลี่ย 4.76 มีความกระตือรื อร้น ค่าเฉลี่ย 4.75 มีไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ค่าเฉลี่ย
4.73 การควบคุมอารมณ์ ค่าเฉลี่ย 4.72 กริ ยาอ่อนโยน สุ ภาพ มีมารยาทดี และอ่อนน้อมถ่อมตน
ค่าเฉลี่ย 4.72 ปรับตัวได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.68 ใฝ่ รู้ กระตือรื อร้น ค่าเฉลี่ย 4.68 เชื่อมัน่ ในตัวเอง กล้า
แสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.66 และน้อยที่สุดคือ ทางานเป็ นทีมได้ดีเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.61 ตามลาดับ

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุ ปผลโครงงานวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบิน จานวน 400
ตัวอย่าง พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56 ส่ วนเพศชายมีจานวนร้อยละ 44 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 47.75 อายุระหว่าง 20-40 ปี 68 ร้อยละ อายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อย
ละ 28.50 ส่ วนในด้านระดับการศึกษาพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบินมีสามระดับ คือ ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 15.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 78.75 และสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 6.25 โดยมี
ประสบการณ์ ท างานต่ า กว่า 10 ปี ร้ อยละ 47.75 ประสบการณ์ ทางาน 10-20 ปี ร้ อยละ 39.50
ประสบการณ์ ทางาน 21-30 ปี ร้ อยละ 12.22 ประสบการณ์ ทางานมากกว่า 31 ปี ร้ อยละ 0.50
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพนักงานบริ การภาคพื้นสายการบินโดยเฉลี่ยด้านคุณธรรมที่ส่งผล
ต่อการทางาน ด้านความรู ้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยแยกออกเป็ นแต่ละด้าน
ด้ านคุณธรรมทีส่ ่ งผลต่ อการทางาน
กลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ มีระดับความคิดเห็ น จากมากไปน้อย
ดังนี้ มากที่สุดคือ จิตสานึกรับผิดชอบและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมา
คือ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต สามารถจัดการปัญหาด้านจริ ยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.78 ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.75 มีวินยั และตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.70 เคารพ
สิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและมีความเป็ นประชาธิ ปไตย ค่าเฉลี่ย 4.68 ต่าสุ ดคือ เคารพกฎ
ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ค่าเฉลี่ย 4.62 ตามลาดับ
ด้ านความรู้ความสามารถทีส่ ่ งผลต่ อการทางาน
เรี ย งตามระดับ ความส าคัญ จากมากไปน้อยดัง นี้ มากที่ สุ ดคื อคุ ณวุฒิต รงตามต าแหน่ ง
ค่าเฉลี่ ย 4.79 รองลงมาคือ ทักษะในการติดต่อ สื่ อสาร ประสานงานบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.66 ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.59 ความรู้ดา้ นการบริ การผูโ้ ดยสาร ค่าเฉลี่ย 4.58 ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.58 ทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ ค่าเฉลี่ ย 4.58 ความรู้ ดา้ นการบิน ค่าเฉลี่ ย 4.57 ความรู้ ด้านงานบริ การ
ผูโ้ ดยสาร ค่า เฉลี่ ย 4.57 ทักษะการใช้ภาษาอัง กฤษ ค่ าเฉลี่ ย 4.56 ความรู้ ด้านกฎหมายการบิ น
ค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลาดับ
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคลทีส่ ่ งผลต่ อการทางาน
เรี ยงตามระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ มากที่สุดคือ อดทน มุ่งมัน่ ค่าเฉลี่ย 4.78
รองลงมาคือ ระเอียดรอบคอบ ค่าเฉลี่ย 4.77 จิตบริ การและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.76 มีความ

กระตือรื อร้นขณะบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.75 มีปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ค่าเฉลี่ย 4.73
การควบคุ มอารมณ์ ค่าเฉลี่ ย 4.72 กริ ยาอาการอ่อนโยน สุ ภาพ มีมารยาทดี และอ่อนน้อมถ่อมตน
ค่าเฉลี่ย 4.72 ปรับตัวได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.68 ใฝ่ รู้ กระตือรื อร้นในการใฝ่ ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ค่าเฉลี่ ย 4.68 เชื่ อมัน่ ในตัวเอง กล้าแสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ ย 4.66 และค่าเฉลี่ ย
ทางานเป็ นทีมได้ดีเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.61 ตามลาดับ
งานบริ การสายการบิ นภาคพื้นเป็ นพื้นฐานของงานบริ ก ารสายการบิน จะส่ งผลต่อการ
ทางานที่สาคัญ และมีประสิ ทธิภาพที่สาคัญเป็ นการบริ การที่ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพึง
พอใจ รักษาลูกค้าปั จจุบนั ให้ คงอยู่ และเพิ่มจานวนลูกค้าประจาของสายการบิน ดังนั้นพนักงานที่มี
ความรู ้ความสามารถครบ รวมถึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามสายงานบริ การภาคพื้นดินจะ
ทาให้สายการบินมีมีศกั ยภาพสู งและสามารถทางการแข่งขันในระดับโลกได้
5.2. ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
การรวบรวมหรื อเก็ บ ข้อ มูล จากแบบสอบถามต้องใช้เวลาในการเก็ บ ข้อมู ล เนื่ องจาก
พนักงานบริ การภาคพื้นทางานจริ งอยู่ในช่วงเวลาทางาน ต้องขออนุญาตและเก็บข้อมูลสาหรับผูท้ ี่
สะดวกทาแบบสอบถามและต้องทาใบอนุญาตในการใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลจากผูอ้ านวยการท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ จึงทาให้ใช้เวลา
5.3. ข้ อเสนอแนะ
ควรวางแผนระยะเวลาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ดี เช็คเที่ยวบิน (Flight)
ให้ดีเพราะผูจ้ ดั ทาได้เจอกับวันที่มี เที่ยวบินมากกว่าปกติทาให้เกิ ดความล่าช้า และใช้เวลานานใน
การเก็บข้อมูล
5.4. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็ นไทย เช่น การยิม้ ไหว้ ทักทาย ที่นามาใช้ควบคู่กบั การ
ทางานซึ่ งตรงกับชื่ อสายการ บินไทยซึ่ งยังคงอนุ รักษ์ และเผยแพร่ ความเป็ นไทยไปสู่ ต่างชาติ ได้
เรี ยนรู ้กระบวนการทางานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมี ชื่อเสี ยงอันดับต้นๆของประเทศ ได้เรี ยนรู้
การทางานในส่ วนต่างๆซึ่ งเราสามารถนาไปใช้กบั การทางานได้ในอนาคต
5.4.1 ความรู้เกีย่ วกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ได้นาความรู ้ เกี่ ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาใช้ในการฝึ กงานสหกิ จ เช่ นการจัด
ห้องประชุม การเรี ยนรู้หรื อทางานในสายการบินในวิชางานบริ การสายการบิน (Airline) คาศัพท์ที่
สายการบินนิ ยมใช้ทาให้การทางานราบรื่ น และผ่านไปด้วยดี เช่ นตัวย่อของสนามบิน ตัวย่อของ
สายการบิน การดูเวลาขึ้น-ลง ของแต่ละเที่ยวบิน (Flight) ที่ตอ้ งการดู ทาให้เรานาความรู้ พื้นฐานมา
ปรับใช้ในการทางานและเป็ นการฝึ กฝนทบทวนความจา

5.5.2 จิตวิทยาการบริการ
สามารถใช้จิตวิทยาการบริ การ เช่นเมื่อมีผมู้ าทาประเมิน หรื อมาติดต่อที่ กองระเบียบและ
วินัย บุ ค ลากร (QV-2 ) มี ล ัก ษณะที่ แตกต่ า งกันไป โดยเฉพาะผูป้ ระเมิ นที่ มี ตาแหน่ ง Inflight
Manager (IM) ผูจ้ ดั การเที่ยวบินอาวุโส, Air Purser (AP) ผูจ้ ดั การเที่ยวบิน บางท่านรี บบินก็จะทาให้
มีความรี บละรี บเร่ งในการทาประเมิน เราก็ตอ้ งทางานด้วยความรวดเร็ วเพื่อให้ทนั เวลา และบาง
ท่านที่ระบบการประเมินมีปัญหาก็จะโทรมาเราก็ตอ้ งอธิ บายด้วยน้ าเสี ยงนุ่มนวลเพื่อให้เข้าใจ และ
บางท่านก็จะใช้อารมณ์เราต้องระงับด้วยการอธิ บายยิม้ แย้มแจ่มใสและจัดการแก้ปัญหาโดยการเปิ ด
ระบบเพื่อให้สาเร็ จ
5.5.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสั มพันธ์
มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราเองโดยเริ่ มจากการแต่งตัว ความสะอาด ต่างๆ มารยาท
กริ ย าท่ า ทางเพื่ อให้บุ ค ลิ ก ของเราดู ดี เรี ย บร้ อยรวมถึ ง มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ก ับ เพื่อนร่ วมงานพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนต่างสถาบัน และที่สาคัญมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั พี่ๆที่ทางาน ไหว้ทกั ทาย
ช่วยงานพี่ๆ พูดคุย รวมถึงขอคาปรึ กษาในการทางาน การทาวิจยั พี่ๆเพื่อนๆที่ทางานดีและมีความ
สนิทสนมเป็ นกันเอง
5.5.4 ภาษา
มีการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพราะในการทางานมีคาศัพท์เฉพาะมากมาย ทาให้
ได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ใหม่ๆ ที่ใช้ในการทางาน เช่น (Sick On Duty) การเจ็บป่ วยกะทันหัน (Sick After
Check-in) การป่ วยหลังจากที่มีการเช็คอิน (Check-in) ป่ วย 3 ชัว่ โมงก่อนขึ้นบิน (Sick 3 Hrs Before
Departure) เป็ นต้น ซึ่ งพนักงานที่ตอ้ งการติดต่อเรื่ อง การเจ็บป่ วยกะทันหัน (Sick On Duty) จะ
ติดต่อที่กองสวัสดิการและมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3) และ พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินปฏิบตั ิหน้าที่ทดลองงาน (Trainee TQV) ที่ป่วย (Sick) (Direct To Air Craft)
ต้องติดต่อที่กองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) เพื่อทาการหักคะแนนและตักเตือน
5.6. ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่พบคือการเดินทางเพราะต้องมีการปรับตัวและเผื่อเวลาในการเดินทางมาฝึ กงาน และ
ค่าใช้จ่ายสู งเพราะค่าที่พกั จะมีราคาสู ง
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ภาคผนวก ข
รู ปภาพระหว่ างออกสหกิจศึกษา

ตรวจเช็คชื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในบัตร (PA CARD) บัตรประกันสุ ขภาพ ว่าตรงกับ
ระบบหรื อไม่ ถ้าไม่ตรงจัดส่ งแก้ เพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

จัดเรี ยงเอกสาร Sick On Duty เอกสารการเจ็บป่ วยระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
ตรวจสอบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้อง

รับหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยอานวยการสอบเลื่อนขั้นเป็ น Inflight Manager (IM) ผูจ้ ดั การเที่ยวบินอาวุโส ของ
ทางบริ ษทั

การ Scan นาเอกสารเข้า Personnel File แฟ้ มประวัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มา
ติดต่อกับกองระเบียบและวินยั บุคลากร เพื่อเก็บข้อมูลไว้ป้องกันการสู ญหายและเสี ยเวลากับการรื้ อแฟ้ ม
ประวัติ

นาเอกสารที่ทาการ Scanนาเอกสารเข้าระบบ Personnel Fileแฟ้ มประวัติ แล้วนาไปเก็บไว้ในห้อง File
ที่เก็บเอกสารข้อมูลของลูกเรื อ (พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน)

จัดทาการเรี ยกพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินตาแหน่ง Inflight Manager (IM) ผูจ้ ดั การเที่ยวบิน
อาวุโส, Air Purser (AP) ผูจ้ ดั การเที่ยวบิน ที่ทาการประเมินลูกเรื อไม่ครบมาทาการประเมินโดยมาพบที่
กองระเบียบวินยั และบุคลากร (QV-2) และแนะนาการเปิ ดระบบทาการประเมินให้ครบ

จัดทาการประชุมรับทราบคะแนนของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินปฏิบตั ิหน้าที่ทดลองงาน
(Trainee TQV) และบอกการผ่านการทดลองงาน

รู ปภาพขณะเก็บแบบสอบถามพนักงานบริการภาคพืน้

รู ปภาพขณะเก็บแบบสอบถามพนักงานบริการภาคพืน้

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ
รหัสนักศึกษำ
คณะ

: นางสาว ชุติมา นิลไธสง
: 5704400069
: ศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

: 2344 ริ ชมอนพาร์ ค ซ.ลาดกระบัง50/2 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
กทมฯ 10520
: 26 ธันวาคม 2538

เกิดวันที่
เบอร์ ติดต่ อ
ประวัติกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

: 092-3433202
: โรงเรี ยนบ้านสวองหนองไผ่ลอ้ ม

มัธยมศึกษำตอนต้ น : โรงเรี ยนบ้านสวองหนองไผ่ลอ้ ม
มัธยมศึกษำตอนปลำย : โรงเรี ยนหนองสองห้องวิทยา
ปริญญำตรี
: มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการการท่องเที่ยว

ประวัติผ้จู ัดทำ

ชื่อ
รหัสนักศึกษำ

: นางสาว วรรณวิศา เหมพลชม
: 5704400253

คณะ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

: ศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
: 2216/1 หอพักกิจสมบูรณ์ ซ.ลาดกระบัง50/2 เขตลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง กทมฯ 10520
: 05 ตุลาคมคม 2538
: 090-3377233

เกิดวันที่
เบอร์ ติดต่ อ
ประวัติกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

: โรงเรี ยนบ้านนาทม

มัธยมศึกษำตอนต้ น : โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
มัธยมศึกษำตอนปลำย : โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ปริญญำตรี
: มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการการท่องเที่ยว

