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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) งานวิจยัน้ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม

จ านวน 30 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 

22-30 ปี สถานภาพ โสด และ ต าแหน่งงาน AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air 

Hostess Economy Class Trainee) มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี ผลจากการวิเคราะห์พบวา่สาเหตุท่ีท า

ใหพ้นกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุดคือ ป่วย ภายใน 1 ปี พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลา

งานมากท่ีสุด คือ 1-5 คร้ัง พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ทราบว่า การลาป่วย การลางาน บางกรณี

จะตอ้งข้ึนมาติดต่อกองระเบียบและวินยับุคลากร การมาติดต่อกองระเบียบและวินยับุคลากร มากท่ีสุด

คือ ทราบจากดูตารางเวลามีรหสัใหม้า ปัญหาท่ีท าใหพ้นกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่สามารถมาติดต่อ

กบักองระเบียบและวนิยับุคลากร มากท่ีสุดคือ ไม่ตอ้งการช้ีแจงเหตุผล และช่วงเวลาท่ีพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินสะดวกเขา้ติดต่อกบัทางกองระเบียบและวินยับุคลากร มากท่ีสุดคือ ก่อนท่ีจะไปบิน ผล

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินให้ดี

ยิ่งข้ึนและสามารถเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาองคก์รเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในองคก์ร

ในภายภาคหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ /การบริการ/พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
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Abstract 

This research aimed to study factors influencing leave of flight attendants of Thai Airways 
International Public Company Limited. This research applied qualitative method by using 30 sets of 
questionnaires for data collection. Most of the respondents were female between 22-30 years old who 
were single and have worked as AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess 
Economy Class Trainee) for 6-10 years. The result has revealed that sick leave was the most frequent 
reason for taking leave and flight attendant mostly taking leave for 1-5 times a year. Flight attendants 
acknowledged that they need to contact Personnel Regulations and Discipline Department when they 
taking leave for sickness or other kind of leaves. Flight attendants tended to contact Personnel 
Regulations and Discipline Department when they know this issue from the issued schedule. Flight 
attendants did not want to clarify the reason of taking leave were the major factor identifying why 
they did not acknowledge Personnel Regulations and Discipline Department. The time that was the 
most popular to contact Personnel Regulations and Discipline Department was when the flight 
attendants headed to work. This research benefits for better understanding factors influencing taking 
leave of flight attendants and can be used for reforming and developing the organization by 
increasing future efficiency. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด าเนิน
กิจการในดา้นการบินพาณิชยใ์นประเทศ และระหวา่งประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นรัฐวิสาหกิจของชาติ ท่ีด าเนินกิจการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีสามรถท าก าไรต่อเน่ืองเร่ือยมา ทั้งยงั
ไดรั้บการยกยอ่งในดา้นต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัสายการบินชั้นน าของโลกเสมอมา และเป็นองคก์ร ท่ี
ถือเป็นตวัแทนในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศและต่างประเทศไทย ในการ
ด าเนินงานของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) นั้นมีหน่วยงานหลายๆ ฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหธุ้รกิจการบินประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง อาทิเช่น ฝ่ายสินคา้ ฝ่ายโภชนาการ
และ ฝ่ายวิศวกรการบิน ฯลฯ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานก็มีความส าคญัเท่าเทียมกนัในการให้การบริการ
ดา้นการบิน พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินถือเป็นผูป้ฏิบติังานใกล้ชิดและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการของสายการบินมากท่ีสุด กล่าวคือผูโ้ดยสารจะเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคคลท่ีเป็นบุคคลแรกและบุคคลสุดทา้ยท่ีสร้างความประทบัใจ
ให้แก่ลูกคา้คือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินดงันั้นการก ากบัดูแลพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
แก้ไขปัญหาต่างๆของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อการ
ท างาน ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และให้บริการผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเร่ืองดงักล่าวถือ
เป็นหนา้ท่ีของกองระเบียบวนิยัและบุคลากร 

การลางานเป็นการใช้สิทธ์ิหยุดงานอนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นต่างๆ มีทั้ง การลากิจ การลาป่วย 
หรือการลาไปท าธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงการลางานนั้นจะตอ้งเป็นกิจธุระจ าเป็นท่ีลูกจา้งไม่สามารถท าใน
วนัหยุดได้ กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขไวก้ฎหมายก าหนดให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อไปจดัการกบัเหตุอนัสมควรน้ี แต่ในทางปฏิบติัการใช้สิทธ์ิลางานของ
ลูกจา้งยงัไม่มีความชดัเจนและยงัไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้ง บางแหล่งอาจจะมีระเบียบการ
ลาก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเพื่อใหบ้งัคบัและปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าวได ้

กองระเบียบและวินยับุคลากร(QV-2)มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล และด าเนินการสอบขอ้เท็จจริงดา้น
ระเบียบ วินยั และการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ตามระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย
การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการใหโ้ทษ (Reward&Punishment) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินทุก
ระดบัชั้น 
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ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และมีความเห็นว่า การทราบถึงปัจจยัในการลางานของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากการวิจยั จะเป็นประโยชน์ต่อกองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2) บริษทั การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)ให้ มีมาตรฐานท่ีดีและมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายในการเป็นผูน้ าดา้นการขนส่งชั้นหน่ึง  (First 
ChoiceCarrier)จึงได้จดัท าหัวขอ้โครงงาน “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน: กรณีศึกษา บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)” 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
1.3.1 ประชากร คือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีอายตุั้งแต่ 22-60 ปี 
1.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีอายตุั้งแต่ 22-60 ปี ท่ีมาติดต่อ 
 เร่ืองการลางาน จ านวน 30 คน  
1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  แผนกกองระเบียบและวินยับุคลากร (QV-2) ศูนยป์ฏิบติัการ การ  
บินไทย OPC สุวรรณภูมิ 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา       8 มกราคม - 30 เมษายน 2561 

1.4 ค าก าจัดความ 
1.4.1 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน หมายถึง ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทั้งในดา้นความสะดวกและความ          
ปลอดภยัผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน สังกดัฝ่ายปฏิบติัการบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทุกต าแหน่งท่ีปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาท่ีผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
1.4.2 การลางาน หมายถึง การลากิจ การลาป่วย การลาอุปสมบทหรือลาไปเขา้รับการเรียกพล 
การลาเพื่อพฒันาความรู้ โดยผูท่ี้ลาหยุดงานตอ้งส่งใบลาหรือบนัทึกขออนุมติั โดยผ่านการ
อนุมติัตามล าดบั ส าหรับวิธีการและเง่ือนไขต่างๆ วนการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์แต่ละ
บริษทัก าหนด 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
1.5.2 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถน าผลการวจิยัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ 
        ปรับปรุงและพฒันาพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
1.5.3 นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจสามารถน าผลการวจิยัไปต่อยอดงานวจิยัไดใ้นอนาคต 
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บทที ่2 

แนวทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกองระเบียนวนัิยเละบุคลากร (QV 2) 

2.1.1 หน้าทีข่องกองระเบียบวนัิยและบุคลากร (QV-2) (ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ Thai square) 
1. ควบคุม ดูแล และด าเนินการสอบข้อเท็จจริงด้านระเบียบ วินัย และการปฏิบติัหน้าท่ีของ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ตามระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการให้
โทษ (Reward&Punishment) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินทุกระดบัชั้น 

2. วางแผน ก ากบั ดูแลการประเมินผล เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปีของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

3. ก ากบั ดูแล การรับเร่ืองร้องทุกข ์เก่ียวกบัระเบียบและวนิยัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
4. บริหารการจัดเก็บทะเบียนประวติัของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินอย่างเป็นระบบ ใน

รูปแบบของ HardCopy และ ElectronicFile เพื่อสนับสนุนการบริหารพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินใหมี้ประสิทธิภาพ 

5. เสนอขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ Passenger Service Manual (PSM) 
6. บริหารจดัการระบบและคู่มือการประเมินพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
7. รับผิดชอบในการสอบข้อเท็จจริง กรณีเก่ียวกับพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินกระท าผิด

ระเบียบหรือถูกร้องเรียนกรณีต่างๆ 
2.1.2 รหัสทีเ่กีย่วข้องกบัการลางานของ กองระเบียบวนัิยและบุคลากร (QV-2) 

1. การไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีตามไดรั้บมอบหมาย (L11 Missed flight/Missed Activities)  
2. มารายงานตวัเพื่อไปปฏิบติัหนา้ท่ีลาชา้/ไปเขา้คอร์สาย(L12Late Flight Check-in/Late) 
3. ไม่อยูส่ ารองปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (L13 Stand By Available)  
4. แจ้งลาป่วยหลังจากถูกมอบหมายหน้าท่ี หมายความว่า เม่ือพนักงานต้อนรับฯได้รับการ

มอบหมายให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีในเท่ียวบินแต่เกิดอาการป่วยจึงโทรศพัท์มาลาป่วย (L14 Sick 
After Call) 

5. ปฎิเสธการปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือไดรั้บมอบหมาย (L18 Refuse to fly) 
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6. แจง้ลาป่วยหลงัจากมารายงานตวัเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีแลว้ หมายความว่าเม่ือพนักงานตอ้นรับฯ

ไดม้าท าการลงช่ือเพื่อจ าไปท าการบิน ในเท่ียวบินแต่เกิดอาการป่วยฉบัพลนัจึงขอลาป่วยทนัที 
(L19 Sick After Check  in) 

7. สามารถมารายงานตวัเพื่อไปปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัขอตรงไปปฏิบติัหนา้ท่ีบนเคร่ือง (L24 Direct 
To A/C ) 

8. แจง้ลาป่วยหลงัจากไดรั้บหนา้ท่ีแลว้ หมายความว่า ในกรณีพนกังานอยูใ่นระหวา่งการส ารอง
หน้าท่ีเพื่อเตรียมตวัรอไปท าการบินในเท่ียวบินท่ีขาดพกังานตอ้นรับฯ (Stand By)เม่ือไดรั้บ
การมอบหมายงานเป็นท่ีแน่ชดัแลว้ ต่อมาพนกังานมีอาการป่วยจึงตอ้งโทรลาป่วย (L25 Sick 
After Confirm flight) 

9. แจ้งลาป่วยในช่วง 3 ชม.ก่อนเคร่ืองบินออก หมายความว่า เม่ือพนักงานตอ้นรับฯได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีในเท่ียวบินแต่เกิดอาการป่วยจึงโทรศพัท์มาลาป่วย ก่อนเวลา
เคร่ืองออกไม่ถึง 3 ชม. (L28  Sick 3 hrs.Before Departure) 

10. มารายงานตวัเพื่อไปปฏิบติัท่ีไดท้นั แต่ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมเตรียมงานก่อนท าการบิน (L32 
Missed Briefing) 

11.  บนัทึกเวลาขณะเช็คอินไม่ถูกตอ้ง (L33 Missed Check-in C/T) 
12.  หนงัสือเดินทางหมดอายุ/เอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ปรับปรุงเป็นไปตามก าหมดเวลา

(L71 Late Update Doc) 
13.  ไม่สามารถมาปฏิบติัหน้าท่ีเท่ียวบินตามท่ีมอบหมายไดเ้น่ืองจากเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีไม่เรียบร้อย( L73 Incomplete Doc) 
2.1.3 ระเบียบข้อบังคับในการลางาน 

ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อธุระส่วนตัว หรือเน่ืองด้วยปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงการฝึกอบรมหรือ
พฒันา   เก่ียวกบัทกัษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยตอ้งมีโครงการ  หลกัสูตร  และก าหนด
วนัเวลาท่ีแน่นอนชดัเจน  

ตาม พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541มาตรา34 ก าหนดไวว้่าให้ลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอนัจ า
เป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานการลาเพื่อท ากิจธุระอนัจ าเป็นท่ีลูกจา้งไม่สามารถท าในวนัหยุด
ได ้  เช่น ไปท าบตัรประชาชน   ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นตอ้งเดินทางท่ีไม่สามารถ
เล่ือนหรือหลีกเล่ียงได้ เป็นต้น ซ่ึงการลากิจ ตอ้งพิจารณาไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีนายจา้ง
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ก าหนดตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือบางแห่งอาจมีระเบียบการลาก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ก็ให้
บงัคบัและปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าวได ้(กฎหมายปาระมี 2010) 
2.1.4 พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน หมายถึง ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทั้งในดา้นความสะดวกและความปลอดภยั
ของผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน สังกัดฝ่ายปฏิบติัการบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)พนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในชั้นประหยดั (EconomyClassCabinAttendantCA/Y ) หมายถึง 
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานอยูในชั้นประหยดั มีเส้นทาง
การบินส่วนใหญ่เป็นเส้นทางการบินภายในประเทศและภายในทวปีเอเชีย 

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินในชั้นธุรกิจ (RegionalBusinessClassCabinAttendant CA/R ) 
หมายถึง พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานอยูในชั้นธุรกิจ มี
เส้นทางการบินส่วนใหญ่เป็นเส้นทางการบินภายในประเทศและภายในทวปี 

 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในชั้นหน่ึง ( FirstClassCabinAttendantCA/E ) หมายถึง พนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานอยใูนชั้นหน่ึง เส้นทางการบินส่วนใหญ่
เป็นเส้นทางการบินระหวา่งประเทศ 

 
2.1.5 ต าแหน่งงานพนักงานต้อนรับบินเคร่ืองบิน 

1. IMD (In-flight manager WithDual Duty) 
2. IM (In-flight manager) 
3. AP (Air Purser) 
4. ASE/AHE(Air Steward Royal Silk Class Cabin Crew)(Air Hostess Royal Silk Class 

Cabin Crew) 
5. ASF/AHF (Air Steward Royal First Class Cabin Crew)(Air Hostess Royal First Class 

Cabin Crew) 
6. ASR/AHR (Air Steward Royal Silk ClassRegional Cabin Crew)(Air Hostess Royal Silk 

Class Regional Cabin Crew) 
7. ASY/AHY (Air Steward Economy Class Cabin Crew)(Air Hostess Economy Class 

Cabin Crew) 
8. AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess Economy Class Trainee) 
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2.1.6  ลกัษณะงานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
      งานในสายการบินโดยทัว่ไปทั้งในและนอกประเทศจะมีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชายและ
หญิงท่ีแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบค่อนขา้งชดัเจน มีหนา้ท่ีหลกัสรุปไดด้งัน้ี  

1. พนกังานตอ้นรับทั้งชาย  และหญิงตอ้งข้ึนเคร่ืองบินก่อน  ผูโ้ดยสารประมาณ 30 นาทีถึง 
1  ชัว่โมง เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบกบัระบบเคร่ืองบิน ต าแหน่งท่ีตอ้งประจ าบนเคร่ือง
อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชเ้พื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร (No go Items)  เช่น เส้ือชูชีพ ดบัเพลิง 
ไฟฉาย เคร่ืองช่วยหายใจ  และต้องทราบว่าพนักงานต้อนรับผูใ้ดท าหน้าท่ีต้อนรับ 
ผูโ้ดยสารบริเวณหนา้ประตู    

2. พนกังานตอ้นรับชาย (Steward) อาจท าหน้าท่ีดูแลในครัว ตรวจสอบจ านวนอาหารและ
อาหารพิเศษให้ครบ  และตรงกบัจ านวนผูโ้ดยสาร อุ่นอาหารให้ครบและเตรียมอาหาร
พิเศษออกบริการก่อน 

3. พนักงานต้อนรับหญิง (Air Hostess) อาจตรวจสอบห้องน ้ า  อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก  ความเรียบร้อย  และความสะอาดในห้องน ้ า  ตรวจสอบระบบก าจดัของเสียใน
ห้องน ้ าทุกห้องถา้มีปัญหาขดัขอ้งตอ้งแจง้ให้ช่างจดัการแกไ้ขเพราะถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี     เรียบร้อย เคร่ืองบินจะไม่ออกท าการบิน นอกจากน้ี ถา้เป็นการเดินทาง
ระยะยาว ต้องตรวจสอบความเรียบร้อย และจ านวนของหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
ต่างๆ  หูฟัง  ถุงเทา้  และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีตอ้งบริการแก่ผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ 
จากนั้นเตรียมจดัตั้งชุดชาหรือกาแฟใหพ้ร้อมท่ีจะบริการ  

4. เม่ือผูโ้ดยสารข้ึนนัง่ประจ าท่ีเรียบร้อย ท าหนา้ท่ีแจง้  และสาธิตให้ผูโ้ดยสารทราบถึงการ
ใชอุ้ปกรณ์ ความปลอดภยัในภาวะฉุกเฉินตรวจดูความ    เรียบร้อย และความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารก่อนเคร่ืองข้ึน และเคร่ืองลงจึงสามารถเขา้นัง่ประจ าท่ีได ้  

5. การบินระยะยาว ทางสายการบินจะบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามเวลาบริการท่ีก าหนด
ไวโ้ดยพนกังานตอ้นรับหญิงมีหนา้ท่ีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหาร ตลอดจนท าความสะอาด
บริเวณท่ีนั่งของ ผูโ้ดยสารให้เรียบร้อยและให้บริการอ่ืนๆ ตามท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการโดย
พนกังานตอ้นรับชายอาจคอยช่วยเขน็รถอุปกรณ์การบริการ และใหบ้ริการเสริมต่างๆ 
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2.2 สิทธิการลาตามกฎหมาย 

สิทธิการลาของลูกจา้งในระบบกฎหมายซ่ึงกฎหมายไทยพบว่ามีพื้นฐานมาจากความจ าเป็น
ของลูกจา้ง อนัเป็นเหตุให้ลูกจา้งไม่สามารถมาท างานให้แก่นายจา้งได ้เพื่อไปธุระหรือไปจดัการ
กบัเหตุอนัสมควรนั้น โดยหากลูกจา้งมีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยักฎหมายบญัญติัรับรองสิทธิลา
ป่วยให้แก่ลูกจ้าง หรือหากมีความจ าเป็นในเร่ืองการใช้สิทธิลากิจก็ได้รับความคุ้มครองด้าน
กฎหมายเช่นกนั แต่ไม่ว่าการลาจะเป็นเหตุใดก็ตามลูกจา้งจะตอ้งไดรั้บความยินยอมหรือได้รับ
อนุญาตจากนายจา้งก่อน ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลางานมี ดงัน้ี 

1) การลาป่วย ลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัท างานข้ึนไปนายจา้งอาจให้
ลูกจา้งแสดงใบรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัของสถานพยาบาล หากลูกจา้งไม่อาจแสดง
ไดใ้หลู้กจา้งช้ีแจงใหน้ายจา้งทราบ  

2) การลากิจลูกจา้งลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
3) ลาเพื่อรับราชการลูกจา้งลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร 

หรือทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารได ้
4) ลาคลอดบุตรลูกจา้งหญิงมีครรภล์าเพื่อคลอดบุตรไดค้รรภห์น่ึงไม่เกิน 90 วนั โดยนบัรวม

วนัหยดุ 
 ลาป่วยหากป่วยจริงและอธิบายให้นายจา้งเขา้ใจไดมี้สิทธิลาป่วยได้  แต่หากลาป่วยตั้งแต่สาม

วนัท างานข้ึนไป ไม่แสดงใบรับรองแพทย ์อาจมีความผิดตามระเบียบการลา แต่ไม่ถือวา่ขาดงานละทิ้ง
หนา้ท่ีลาป่วยไม่ถึงสามวนัหากป่วยจริง ไม่จ  าตอ้งแสดงใบรับรองแพทยก์็ได ้ลาป่วยบ่อย หากป่วยจริง 
ไม่ถือวา่ผิดระเบียบแต่แมจ้ะป่วยจริง  หากในหน่ึงปีลาป่วยจ านวนมาก หรือเกินกวา่ 30  วนั  และอาจ
ส่งผลกระทบกบังานอาจเขา้ข่ายหยอ่นสมรรถภาพในการท างานนายจา้งอาจพิจารณาเลิกจา้งได ้โดยจ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย  

การลากิจ ตาม พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 34 ก าหนดไวว้า่ให้ลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อ
กิจธุระอนัจ าเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานการลากิจ คือ การลาไปเพื่อท ากิจธุระอนัจ าเป็นท่ี
ลูกจา้งไม่สามารถท าในวนัหยุดได ้  เช่น ไปท าบตัรประชาชน   ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือมีเหตุ
จ าเป็นต้องเดินทางท่ีไม่สามารถเล่ือนหรือหลีกเล่ียงได้ เป็นต้น  การลากิจ กฎหมายไม่ได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขไว  ้กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานดงันั้นการลา
กิจ   จึงต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีนายจ้างก าหนดตามข้อบงัคบัเก่ียวกับการ
ท างาน หรือบางแห่งอาจมีระเบียบการลาก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ก็ให้บงัคบัและปฏิบติัตามระเบียบ
ดงักล่าวไดล้ากิจ  กฎหมายไม่ไดก้  าหนดไว ้เร่ืองการจ่ายค่าจา้ง ดงันั้นลากิจ ลูกจา้งจึงไม่มีสิทธิไดรั้บ
ค่าจา้งในวนัท่ีลา (ใช้บงัคบัไดส้ าหรับพนกังานรายวนั) ส่วนพนกังานรายเดือน มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยุดอยู่แล้วทุกกรณี  ดังนั้นนายจ้างจะไปหักค่าจ้างในวนัท่ีลากิจไม่ได้ บางแห่งอาจมีข้อตกลง
เก่ียวกบัสภาพการจา้ง ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองการลาก็สามารถบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบั
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สภาพการจ้างได้ เช่น บางแห่งตกลงไวว้่า ปีหน่ึงลากิจได้ไม่เกิน ๖ วนัท างานโดยได้รับค่าจ้าง นั่น
หมายความว่า ลากิจได้รับค่าจ้าง ๖ วนัท างานดังนั้นหากมีการก าหนดไวใ้นลักษณะเช่นน้ีควรดูท่ี
ประเพณีปฏิบติัของแต่ละบริษทัครับ วา่ท่ีผา่นมาปฏิบติัอยา่งไร มีเจตนาในการก าหนดขอ้บงัคบัดงักล่าว
ไวอ้ยา่งไร บางแห่งอาจหมายถึง ลากิจไดปี้ละไม่เกิน ๖ วนัท างาน และไดรั้บค่าจา้งในวนัท่ีลา  ลาเกิน
ไม่ได ้แต่บางแห่งอาจหมายถึง ลากิจโดยไดรั้บค่าจา้ง 6 วนัท างาน   ส่วนท่ีลาเกิน 6 วนั ลาไดแ้ต่ไม่ได้
รับค่าจ้าง เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งพิจาณาถึงเจตนาของกฎหมาย  คือ ลาป่วย หมายถึง ลาอนัเน่ืองมาจากการ
เจบ็ป่วยไขจ้นไม่สามารถมาท างานตามปกติได ้ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบล่วงหนา้วา่ตนเองจะเจ็บป่วย
เม่ือใดส่วนลากิจเป็นเร่ืองท่ีพนักงานทราบล่วงหน้าถึงกิจธุระอนัจ าเป็นท่ีตอ้งการลา ( ไสว ปาระมี  
2010 ) 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 ปัณณธร อยู่กลิ่น (2548) ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเหน่ือยล้าทางจิตใจของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ไดผ้ลวิจยัวา่ 1) ระดบัความสัมพนัธ์
ในครอบครัวของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัสูง 2) 
ระดบัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 3) ความเหน่ือยลา้ทาจิตใจของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน อยู่ในระดบัต ่า 4) ตวัแปรท่ี
สามารถท านายความเหน่ือยล้าทางจิตใจของจิตใจของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ได้แก่ อาย ุ
ต าแหน่ง สถานภาพสมรส จ านวนชัว่โมง ในการปฏิบติังานในอากาศ ความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม
การปฏิบติังานดา้นปัจจยักระตุน้และปัจจยัอนามยั โดยสามารถร่วมกนัท านายความเหน่ือยลา้ทางจิตใจ
ไดร้้อยละ 21.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

2.3.2 นิสากร นครเก่า (2544)  ท าวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน บริษทั   การบินไทยจ ากดั (มหาชน) ไดผ้ลวิจยัว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และสามารถเรียงล าดบัดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตสูงสุดจนถึงต ่าสุด ไดคื้อดา้นความเป็นประโยชน์ทางสังคม 
ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นเวลาท างานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้น
โอกาสการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในการท างาน และดา้นสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพการท างานท่ีดี มีความปลอดภยัสูง และถูก
สุขลกัษณะ 2) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมี ระดบัความ
คิดเห็นต่อการปกครองบงัคบับญัชาต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติการท างาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง
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ทางการบิน เงินเดือน จ านวนบุตร ระยะเวลาปฏิบติังาน รายไดพ้ิเศษ ความคิดเห็นต่อความถ่ีของตาราง
บิน ความคิดเห็นต่อการพกัผอ่น และความคิดเห็นต่อการออกก าลงักายต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.3.3 สุดารัตน์ ปัทม์วชัิยพร (2541) ท าวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขาดงานของพนกังานไดผ้ลวิจยั
ว่า 1)ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบั การศึกษา และ
สถานภาพสมรส พบวา่มีเพียงตวัแปรเพศและสถานภาพสมรสเท่านั้นท่ีมีผลต่อ อตัราการขาดงานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 2)ปัจจยัความสามารถในการมาท างาน อนัไดแ้ก่ จ  านวนคนใน
ครอบครัวท่ีตอ้งดูแล ไม่มีผลต่ออตัราการขาดงานของพนักงาน 3)ความพึงพอใจในงาน ไม่มีผลต่อ
อตัราการขาดงานของพนกังาน 4)ปัจจยัแรงผลกัดนัให้มาท างาน อนัประกอบดว้ย ระบบค่าตอบแทน 
ปทสัฐานของกลุ่ม ต่อการมาท างาน จรรยาบรรณในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่มีผลต่อ
อตัราการ ขาดงานของพนกังาน 5)จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถท านายอตัรา
การขาดงานได ้ร้อยละ 3.7 มีเพียงสถานภาพสมรสเท่านั้น 

2.3.4 ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานระดบั 
บงัคบับญัชา สานักงานบัญชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ผลวิจยัว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานระดบับงัคบับญัชา ท่ีสังกดัสานกังานบญัชีกลาง บริษทัปูนซิ
เมนตไ์ทย จากดั (มหาชน) มี 3 ปัจจยั เรียงลาดบัตามอิทธิพล ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังาน
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านความน่าสนใจของงาน ปัจจยัด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ และ
ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน ตามลาดบั ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัความตั้งใจลาออกของพนกังานในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของ
พนกังานแตกต่างกนัหรือไม่ จากผลงานวิจยั พบวา่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนกังานระดบับงัคบับญัชา ท่ี
สังกดัสานกังานบญัชีกลาง บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จากดั (มหาชน) 

2.3.5 ชุตินธร สุตานนท์ (2539) ท าวิจยัเร่ืองการส่ือสารระหว่างหัวหน้าพนักงานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน และพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองกบัความพึงพอใจในการท างานไดผ้ลวิจยั1.เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และระยะเวลาท างานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการส่ือสาร และความพึงพอใจในการท างานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ยกเวน้ 
พฤติกรรมการส่ือสารของหวัหน้าพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ในเร่ืองการติดตามงาน ท่ีพบว่า เพศ
ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ในการส่ือสาร และระดบัการศึกษา

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสาร และความพึงพอใจในการท างานของพนกังานตอ้นรับ
บนเคร่ืองบิน 2.พฤติกรรมการส่ือสารของหัวหน้าพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการส่ือสาร และมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานตอ้นรับ
บนเคร่ืองบิน 3.ความพึงพอใจในการส่ือสารของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีความสัมพนัธ์กับ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 4.เพศ อายุ ระยะเวลาท างานของหวัหนา้
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสาร และ
ความพึงพอใจในการท างาน ยกเวน้พฤติกรรมการส่ือสารในการรับฟังค าสั่ง ของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน ท่ีพบว่า อายุของหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การส่ือสาร และพบว่า ระดบัการศึกษาของหัวหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการส่ือสาร และความพึงพอใจในการท างานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน 5.พฤติกรรมการส่ือสารของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการส่ือสารและความพึงพอใจในการท างานของหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 6. ความพึง
พอใจในการส่ือสารของหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบน เคร่ืองบินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ในการ
ท างานของหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษา “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน: กรณีศึกษา บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ” 

3.1 ประเภทการวจัิย 
การวจิยัเชิงปริมาณใชก้ารรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม 

3.2 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสายการบินไทย ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี  
3.3 การเลอืกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ คือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 23-60 ปี จ  านวน 30 คน ท่ีเขา้ติดต่อกบักองระเบียบและวินยับุคลากร
(QV2) 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามคณะผูว้ิจยัศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียว
ของกบัทฤษฎีแนวคิด รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพื่อออกแบบค าถามใชใ้นแบบสอบถาม เป็นลกัษณะค าถาม
แบบปลายปิด โดยมีขอ้ถามตรงกบัวตัถุประสงค ์และเป็นค าถามท่ีครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน“บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)” 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการลาของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินในสายการบินไทย ท่ี
คณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ คือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ ท่ี
เขา้ติดต่อกบักองระเบียบและวินยับุคลากร(QV2)ระหว่างวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 
2561ช่วงเวลา 08:00-17:00 น. 

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการท่ีท าการส ารวจคณะผูจ้ ัดท าได้น าแบบสอบถามมาค านวณเพื่อวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ 
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3.6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
ของผูต้อบแบบสอบถาม คณะผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้แบบสถิติบรรยาย (Basic Analysis 
By Descriptive) คือจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบจ านวนท่ีมากท่ีสุด 

 
3.7 ระยะเวลาในการด าเนินการ  
        เร่ิมด าเนินการวจิยัตั้งแต่ สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนมกราคมถึงสัปดาห์ท่ี 16 ของเดือนเมษายน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

นิยามปัญหา
ท่ีจะท าวจิยั 

                

ศึกษา
เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                

ออกแผน
และวาง

แผนการวิจยั 

                

สร้าง
เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

เก็บรวมรวม
ขอ้มูล 

                

เก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

                

วเิคราะห์
ขอ้มูล 

                

สรุปและ
จดัท า

รายงานวจิยั 

                

 มกราคม กุมภาพนัธ์ 

สัปดาห์ 

มีนาคม เมษายน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางแสดงผลของแบบสอบถาม 

 
             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง  โดยคณะผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนและน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น3ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบิน 

ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตอนท่ี 3 ผลวเิคราะห์ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดต่อเร่ืองการลางาน 
4.1 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะทัว่ไปไดแ้ก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง
งาน สถานภาพ ประสบการณ์ สถานภาพ  
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 13 43.33 
หญิง 17  56.67  
รวม 30 100 

จากตารางที ่4.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 56.67และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ43.3 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
22-30ปี 9 30.00 
31-40 ปี 6 20.00 
41-50 ปี 8 26.67 

51 ปีข้ึนไป 7 23.33 
รวม 30 100 
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จากตารางที ่4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 
22-30ปีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  รองลงมาเป็นบุคคลท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 41-50 ปีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  และบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
IMD 6 20.00 
IM 3 10.00 
AP 2 6.67 

ASE/AHE 2 6.67 
ASF/AHF 4 13.33 
ASR/AHR 4 13.33 
ASY/AHY 2 6.67 
AST/AHT 7 23.33 

รวม 30 100 
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า AST/AHTจ านวน

มากท่ีสุด 7คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 รองลงมาเป็นต าแหน่ง IMDคิดเป็นร้อยละ 20.00 และต าแหน่งงาน 
AP ,ASY/AHY และASE/AHEนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน ร้อยละ 

0-5ปี 7 23.33 
6-10 ปี 8 26.67 
11-15 ปี 8 26.67 

15 ปีข้ึนไป 7 23.33 
รวม 30 100 

จากตารางที ่4.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่บุคคลมีประสบการณ์
การท างานตั้งแต่ 6-10ปี และ 11-15 ปี ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
และบุคคลมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปีข้ึนไปตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดจ านวน 7 
คน  คิดเป็นร้อยละ 23.33 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 11 36.67 
สมรส 11 36.67 

มีบุตรตอ้งดูแล 5 16.67 
มีบิดามารดาตอ้งดูแล 3 10.00 

รวม 30 100 
จากตารางที ่4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ัง พบวา่บุคคลท่ีโสดและสมรส 

ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  รองลงมาเป็นบุคคลท่ีมีบุตรตอ้งดูแล
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  และบุคคลท่ีมีบิดามารดาตอ้งดูแลมีนอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 
4.2 ตอนที ่2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย 

จ ากดั (มหาชน) 
 ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาเหตุของการลางาน 

การลางานของท่านมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากอะไร 

จ านวน ร้อยละ 

ตนเองป่วย 14 46.67 
บิดา/มารดาป่วย 7 23.33 
ธุระส่วนตวั 9 30.00 

รวม 30 100 
จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ตนเองป่วยตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67  รองลงมาเป็นธุระส่วนตวัจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.00  และ บิดา/มารดาป่วยมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม การลางานทั้งหมดกีค่ร้ังภายใน 1 ปี 

จ านวนคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-5 คร้ัง 27 90.00 
6-10 คร้ัง 3 10.00 

มากกวา่ 10 คร้ัง 0 0.00 
รวม 30 100 
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 จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพบวา่ผูท่ี้มี จ  านวนการ
ลางาน มากท่ีสุดท่ีคือ 1-5 คร้ัง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10ต ่าท่ีสุดคือ 6-10 คร้ังจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.9  
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาเหตุ ทราบหรือไม่ว่า การลาป่วย การลา
งาน บางกรณจีะต้องขึน้มาติดต่อกองระเบียบและวนัิยบุคลากร (QV-2) 

ทราบหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทราบ 30 100.00 

ไม่ทราบ 0 0.00 
รวม 30 100 

 จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ เป็นผูท่ี้ทราบ มาก
ท่ีสุดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ100  
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม การติดต่อ 

ท่านทราบได้อย่างไรทีต้่องมา
ติดต่อกองระเบียบและวนัิย

บุคลากร(QV-2) 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

เอกสารท่ีอยูใ่นBox 5 16.67 

ดูจาก Scheduleมีรหสัใหม้า
ติดต่อกบักอง (QV2) 

13 43.33 

พนกังานQV-2โทรนดัหมาย 5 16.67 
เพื่อนร่วมงานแจง้ใหท้ราบ 7 23.33 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เป็นผูท่ี้ทราบจากดู 
Scheduleมีรหสัให้มาติดต่อกบักอง (QV2) มากท่ีสุดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ 
เพื่อนร่วมงานแจง้ใหท้ราบจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ต ่าสุดคือเอกสารท่ีอยูใ่นBox จ  านวน 5คน 
คิดเป็นร้อยละ16.67 และพนกังานQV-2โทรนดัหมาย  จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ16.67 
 
 
 
 
 



17 

 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาตุของปัญหา 

ปัญหาใดทีท่ าให้ท่านไม่สามารถ
มาติดต่อกบักองระเบียบและ

วนัิยบุคลากร (QV-2) ตามนัดได้ 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-
16:30 น. 

4 13.33 

ไม่ตอ้งการช้ีแจงเหตุผล 20 66.67 
ไม่ไดรั้บขอ้มูลจากพนกังานแจง้

ใหเ้ขา้ติดต่อ 
6 20.00 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ เป็นผูท่ี้ไม่ตอ้งการ
ช้ีแจงเหตุผล มากท่ีสุดจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาไม่ไดรั้บขอ้มูลจากพนกังานแจง้ให้
เขา้ติดต่อ จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ต ่าท่ีสุดคือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. จ านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาทีส่ะดวก 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ก่อนท่ีจะไปบิน 11 36.67 

หลงัจากกลบัมาจากบิน 11 36.67 
วนัวา่งของท่าน 8 26.67 

รวม 30 100 
จากตารางที ่4.11 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ เป็นผูท่ี้สะดวก

ติดต่อ ก่อนท่ีจะไปบิน มากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และหลงัจากกลบัมาจากบิน 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ต ่าท่ีสุดคือวนัวา่งของท่าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
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4.3 ตอนที ่3 ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้สึกก่อนและหลงัทีม่าติดต่อกอง
ระเบียบและวนัิยบุคลากร (QV-2) 

ด้านความรู้สึก ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความรู้สึก 

ความรู้สึกกงัวลก่อนมาติดต่อ กอง
ระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) 

1.63 0.76 ระดบันอ้ย 

ความรู้สึกกงัวลหลงัมาติดต่อ กอง
ระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) 

1.20 0.41 ระดบันอ้ยท่ีสุด 

หมายเหตุ คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 

จากตารางที ่4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีมีระดบัดา้น
ความรู้สึกก่อนและหลงัท่ีมาติดต่อกองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2)โดยเรียงตามล าดบัความ
คิดเห็นท่ีไดค้่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี มากท่ีสุดคือความรู้สึกกงัวลก่อนมาติดต่อ กองระเบียบและ
วนิยับุคลากร (QV-2)ค่าเฉล่ีย 1.63 และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความรู้สึกกงัวลหลงัมาติดต่อ กองระเบียบและ
วนิยับุคลากร (QV-2) ค่าเฉล่ีย 1.20ตามล าดบั 

ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความชัดเจนของข้อมูล 

ด้านความชัดเจนของข้อมูล ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความรู้สึก 

พนกังานท่ีโทรไปติดตามท่านแจง้ขอ้มูล
ใหท้่านทราบชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด 

4.71 0.50 ระดบัมากท่ีสุด 

ในกรณีท่ีท่านไดรั้บเอกสารใน Box จาก
กองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) 

ระบุขอ้มูลมากนอ้ยเพียงใด 

4.58 0.54 ระดบัมากท่ีสุด 

 
 



19 

 

หมายเหตุ คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 

จากตารางที ่4.13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีมีระดบัดา้นความ
ชดัเจนของขอ้มูลโดยเรียงตามล าดบัความคิดเห็นท่ีไดค้่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี มากท่ีสุดคือพนกังาน
ท่ีโทรไปติดตามท่านแจง้ขอ้มูลใหท้่านทราบชดัเจนมากนอ้ยเพียงใดค่าเฉล่ีย 4.71 และ ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
ในกรณีท่ีท่านไดรั้บเอกสารใน Box จากกองระเบียบและวินยับุคลากร (QV-2) ระบุขอ้มูลมากนอ้ย
เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.58ตามล าดบั 

 
 
 



 
 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากท่ีไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอนรับบนเคร่ืองบิน 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีอายุตั้งแต่ 22-60 ปี ท่ีมา

ติดต่อเร่ืองการลางาน จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดย

ใช้กลุ่มตวัอย่าง 30 คน ท าการเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 8 มกราคม – 30 เมษายน 2561 และได้ท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลการวจิยั ซ่ึงมี 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ผลวเิคราะห์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 30 คนพบวา่ 

- เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีจ านวนมากท่ีสุดและ นอ้ยท่ีสุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ

43.3 

- อาย ุระหวา่ง 22-30ปีคิดเป็นร้อยละ 30.00 มีจ านวนมากท่ีสุดและ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มี

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 

- ต าแหน่งงาน  AST/AHT คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีจ านวนมากท่ีสุดและต าแหน่งงาน AP 

,ASY/AHY และASE/AHE นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 

- ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีจ านวนมากท่ีสุดบุคคลมี

ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 

- สถานภาพ โสดและสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.67 มีจ านวนมากท่ีสุดและบุคคลท่ีมีบิดา

มารดาตอ้งดูแลมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตอนที ่2 ผลวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสาย

การบินไทย 

- สาเหตุท่ีท าใหพ้นกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุดคือป่วย คิดเป็นร้อยละ 46.67

และ สาเหตุท่ีมีผลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนอ้ยท่ีสุดคือ บิดา/

มารดาป่วย คิดเป็นร้อยละ 23.33 

- พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุด ภายใน 1 ปี คือ 1-5 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 87.10 

และภายใน 1 ปีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานนอ้ยท่ีสุด คือ 6-10 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 

12.9  

- พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ทราบวา่ การลาป่วย การลางาน บางกรณีจะตอ้งข้ึนมาติดต่อ

กองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) คิดเป็นร้อยละ 100  

- การมาติดต่อกองระเบียบและวนิยับุคลากร(QV-2)มากท่ีสุดคือ ผูท่ี้ทราบจากดู Scheduleมี

รหสัใหม้าติดต่อกบักอง (QV2) คิดเป็นร้อยละ 43.33 นอ้ยท่ีสุดคือเอกสารท่ีอยูใ่นBoxคิด

เป็นร้อยละ16.67 และพนกังานQV-2โทรนดัหมายคิดเป็นร้อยละ16.67 

- ปัญหาใดท่ีท าให้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่สามารถมาติดต่อกบักองระเบียบและ

วินยับุคลากร (QV-2) ตามนดั คือ ไม่ตอ้งการช้ีแจงเหตุผล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67

นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. คิดเป็นร้อยละ 13.33 

- ช่วงเวลาท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสะดวกเขา้ติดต่อกบัทางกองระเบียบและวนิยั

บุคลากร (QV-2) มากท่ีสุดคือก่อนท่ีจะไปบิน คิดเป็นร้อยละ 36.67และนอ้ยท่ีสุดคือวนัวา่ง

คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ตอนที ่3 ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

1) ดา้นความรู้สึกมีค่าเฉล่ีย 0.76 ซ่ึงมีระดบันอ้ยท่ีสุดเป็นความรู้สึกกงัวลหลงัมาติดต่อ 

กองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) 

2) ดา้นความชดัเจนของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.71ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือพนกังานท่ี

โทรไปติดตามท่านแจง้ขอ้มูลใหท้่านทราบชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด 
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5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ปัญหาในการท าวจิยัคร้ังน้ี คือ ขอ้จ ากดัของเวลา เน่ืองจากตวันกัศึกษาเองนั้นมีหนา้ท่ีของ

ตนเองในระยะเวลาของการฝึกงาน จึงท าใหไ้ม่สามารถพดูคุยกบัผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเองได้

จึงอาจท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความไม่เขา้ใจ 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

 แจกแบบสอบถามควรจะหาเวลาท่ีเหมาะสมในการแจกแบบสอบถาม อธิบายและพูดคุย

กบัผูท้  าแบบสอบถามไดอ้ยา่งเขา้ใจจากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การลางานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินของสายการบินไทย บริษัทสามารถน าผลการ

ศึกษาวิจยัไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาการลางานของพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดอัตราการลางานของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบิน และสามารถน าผลของการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานของพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินตอบสนองความตอ้งการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เพื่อให้พนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินไดรั้บการส่งเสริมมีความพร้อมในการท างานและสามารถท างานให้กบับริษทั

ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ตั้งแต่ 22-30 ปี ต าแหน่งงาน AST/AHT(Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess 
Economy Class Trainee)  มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และ สถานภาพ โสด 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)  พบวา่สาเหตุท่ีท าให้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมาก
ท่ีสุดคือ ป่วย ภายใน 1 ปี พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุด คือ 1-5 คร้ัง พนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ทราบวา่ การลาป่วย การลางาน บางกรณีจะตอ้งข้ึนมาติดต่อกองระเบียบและ
วนิยับุคลากร การมาติดต่อกองระเบียบและวินยับุคลากร มากท่ีสุดคือ ทราบจากดูตารางเวลามีรหสั
ให้มา ปัญหาท่ีท าให้พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่สามารถมาติดต่อกบักองระเบียบและวินัย
บุคลากร มากท่ีสุดคือ ไม่ตอ้งการช้ีแจงเหตุผล และช่วงเวลาท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสะดวก
เขา้ติดต่อกบัทางกองระเบียบและวนิยับุคลากร มากท่ีสุดคือ ก่อนท่ีจะไปบิน 

จากผลการศึกษางานวจิยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมดในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
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5.2.1.1 สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้า ก าหมดนโยบายมาตรการช่องทางต่างๆให้พนกังานตอ้งรับ  
บนเคร่ืองบินเขา้มาติดต่อกบักองระเบียบและวนิยับุคลากรอยา่งเตม็ใจมากข้ึน 

5.2.1.2 ทราบถึงปัญหาของพนักงานต้องรับบนเคร่ืองบินว่าสาเหตุใดท่ีพนักงานต้องรับบน    
เคร่ืองบินไม่สามารถมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5.2.1.3 บริษทัสามารถน าผลการวจิยัท่ีไดม้าก าหนดงบประมาณในการรักษาพยาบาล 

5.2.1.4 ทราบวา่ก าลงัพลท่ีมีอยูเ่พียงพอไหมตอ้งรับเพิ่มหรือตอ้งฝึกอบรมเพิ่มเติม 

 
5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และการปฏิบติังานในองคก์ร นกัศึกษามีความสนใจในดา้นงาน 

จึงท าใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการไดป้ฏิบติังานจริง 

  5.3.1.1 นกัศึกษาไดเ้รียนการท างานอยา่งแทจ้ริง 

  5.3.1.2 นกัศึกษามีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

  5.3.1.3 นกัศึกษามีความต่ืนตวัและความพร้อมในการท างานมากข้ึน 

  5.3.1.4 นกัศึกษาไดพ้บปะกบัผูร่้วมงานในกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ 

  5.3.1.5 นกัศึกษามีการพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

 5.3.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.3.2.1 การปฏิบติังาน ณ ตึก OPC การบินไทย  เน่ืองจากนกัศึกษามีค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางค่อนขา้งสูง   
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เรียนรู้ข้ันตอนและลกัษณะของงาน 

  เม่ือนกัศึกษาฝึกงานมาถึง บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ตึก OPC สุวรรณภูมิ กอง

ระเบียบและวินยั (QV-2)ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติัคือ การเตรียมความพร้อมในการท างานในแต่ละวนั 

ตรวจเช็คเอกสารเขา้ป๊ัมรับเอกสาร ก่อนท่ีจะน าให้หวัหนา้งานเซ็นรับทราบ นกัศึกษาตอ้งท าความ

เขา้ใจในรายละเอียดของงานวา่เป็นลกัษณะอยา่งไร และมีการจดัเตรียมเอกสารท่ีพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองจะเขา้มาติดต่อท่ี กองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) และเก็บเอกสารเขา้หอ้งเอกสาร 

 

จัดเตรียมเอกสารและน าเข้าแฟ้ม 

ปร้ินขอ้มูลของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจากเวบ็ไซตข์องการบินไทย ท่ีไดรั้บรหสัให้

มาติดต่อกบัทางกองระเบียบและวินยับุคลากร (QV-2) และน าใบเขียนค าช้ีแจงมาเพื่อเยบ็เขา้ชุดใบ

ข้อมูลของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีได้รับรหัส หลังจากนั้นเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามรหัส

ประจ าตวัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินติดต่อ ถา้พนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินเขา้มาติดต่อก็น าเอกสารจากในแฟ้มน าให้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเขียน

ค าช้ีแจงเก่ียวกบัรหสัท่ีไดรั้บ 

 
รูปท่ี 1 จดัเตรียมเอกสารและน าเขา้แฟ้ม 
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ตรวจเช็คเอกสารและน าเอกสารเกบ็เข้าห้องเอกสาร 

เอกสารท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินติดต่อเรียบร้อย จะน าใหห้วัหนา้งานเซ็นอนุมติัและ

จะน าขอ้มูลท่ีติดต่อมาสแกนเขา้คอมมารหสัประจ าตวัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และน า

เอกสารนั้นเก็บเขา้หอ้งเอกสาร 

 
รูปท่ี 2 ตรวจเช็คเอกสารและน าเอกสารเก็บเขา้ห้องเอกสาร 

รับเอกสารเขียนเอกสารลงหนังสือเข้า 

ป๊ัมรับเอกสารท่ีเขา้มาในกองและเขา้มาจากเมล์โดยการป๊ัมรับตอ้งลงเลขและเขียนลงใน

หนังสือเก่ียวกบัเอกสารว่าแอกสารเป็นเร่ืองใด และลงวนัท่ีรับเอกสารเขา้มา วนัท่ีเอกสาร และ

ประเภทของเอกสาร 

 
รูปท่ี 3 รับเอกสารเขียนเอกสารลงหนงัสือเขา้ 
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ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบฟอร์ม 

ถ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมาติดต่อ แบบฟอร์มใบลาของ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารประชุม เอกสารส่งไปตามกองต่าง ๆ 

 
รูปท่ี 4 ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบฟอร์ม 

เอกสารจากซองโคเมล 

เอกสารจากซองComail เป็นเอกสารท่ีกองอ่ืนมาเขา้มาท่ีกองจะตอ้งเช็คซอง Comail วา่มี

เอกสารเขา้มาหรือไม่ เอกสารท่ีเขา้ก็จะป๊ัมรับและน าใหห้วัหนา้งานเซ็น 

 
รูปท่ี 5 เอกสารจากซองโคเมล 
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เรียนรู้ข้ันตอนและลกัษณะของงาน 

  เม่ือนกัศึกษาฝึกงานมาถึง บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติัคือ การ

เรียนรู้งานในกองมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและเวชศาสตร์การบิน (OX-M) เตรียม

ความพร้อมในการท างานในแต่ละวนั ตรวจเช็คเอกสารจากเมล์กอง เขา้ป๊ัมรับเอกสาร ก่อนท่ีจะน า

ใหห้วัหนา้งานเซ็นรับทราบ นกัศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจในรายละเอียด 

 

จัดเตรียมเอกสารและน าเข้าแฟ้ม 

ปร้ินงานจากในเมลก์องซ่ึงจ าเป็นตอ้งตรวจเช็คทุกเชา้ จากนั้นน ามาป๊ัมรับเขา้ลงวนัท่ี และ

เขียนตวัเลขของแต่ละแผน่ไวจ้ะง่ายต่อการคน้หา และเขียนในสมุดรับเขา้เก่ียวกบัเอกสารวา่เป็น

เอกสารเร่ืองใดเพื่อเป็นเก็บหลกัฐานไว ้จากนั้นน าเขา้แฟ้มใหห้วัหนา้เซ็นรับทราบ 

 
รูปท่ี 6 จดัเตรียมเอกสารและน าเขา้แฟ้ม 

ตรวจเช็คเอกสารและน าเอกสารเกบ็เข้าแฟ้ม 

เอกสารทั้งหมดจะน าให้หัวหนา้เซ็นรับทราบพอหัวหนา้เซ็นรับทราบเนียนร้อยแลว้จะน า

เอกสารไปสแกนและถ่ายเอกสารเป็นหลกัฐานเก็บไวแ้ละน าเอกสารนั้นเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามตวัเลข

ซ่ึงบางวนัจะมีเอกสารจากซอง Comail เขา้มา เป็นเอกสารจากกองอ่ืนมาไวห้นา้ไวต้รงหนา้ห้อง มา

เขา้มาท่ีกองและจะตอ้งน า เอกสารในซองป๊ัมรับและน าใหห้วัหนา้งานเซ็นเช่นกนั 
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รูปท่ี 7 ตรวจเช็คเอกสารและน าเอกสารเก็บเขา้แฟ้ม 

การจัดบอร์ด 

การจดับอร์ดเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน นักบิน และพนักงาน ของ

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เก่ียวกบั เร่ืองโรคต่างๆโดยจะน าไปตั้งไว ้หน้าห้องของกองซึ

การจดับอร์ดนั้นจะจดัข้ึนของทุกๆเดือน 

รูปท่ี 8 การจดับอร์ด 
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การจัดโครงการ 

โครงการ HEALTH FAIR คร้ังท่ี 1 เป็นโครงการของทาง กองมาตรฐานความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และเวชศาสตร์การบิน (OX-M) ซ่ึงนกัศึกษาฝึกงานในกอง ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วม

ในการจดัโครงการดว้ย จะเป็นโครงการเก่ียวกบัการจดัตั้งบูธขายของต่างๆ และมีการจบัฉลากของ

รางวลั ให้แก่พนกังานกานบินไทยทุกคนเพื่อเป็นสวสัดิการแก่พนกังาน และนกัศึกษาฝึกงานจาก

กองอ่ืนๆก็มีสิทธิไดรั้บรางวลัเช่นกนั 

รูปท่ี 9 การจดัโครงการHEALTH FAIR 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ง า น วิ จั ย น้ี ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี สถานภาพ โสด และ 

ต าแหน่งงาน AST/AHT (Air Steward Economy 

Class Trainee)(Air Hostess Economy Class 

Trainee) มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี ผลจากการ

วิเคราะห์พบว่าสาเหตุท่ีท าให้พนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินลางานมากท่ีสุดคือ ป่วย ภายใน 1 ปี 

พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุด คือ 

1-5 คร้ัง พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ทราบว่า 

การลาป่วย การลางาน บางกรณีจะตอ้งข้ึนมาติดต่อ

กองระเบียบและวินัยบุคลากร การมาติดต่อกอง

ระเบียบและวินยับุคลากร มากท่ีสุดคือ ทราบจากดู

ตารางเวลามีรหัสให้มา ปัญหาท่ีท าให้พนักงาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่สามารถมาติดต่อกับกอง

ระเบียบและวินัยบุคลากร มากท่ีสุดคือ ไม่ตอ้งการ

ช้ีแจงเหตุผล และช่วงเวลาท่ีพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินสะดวกเขา้ติดต่อกบัทางกองระเบียบและ

วินัยบุคลากร มากท่ีสุดคือ ก่อนท่ีจะไปบิน ผล

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การลางานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินให้ดี

ยิ่งข้ึนและสามารถเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาองค์กรเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริการใน

องคก์รในภายภาคหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

Abstract 

This research aims for studying factors 

influencing taking leave of flight Thai Airways 

International Public Company Limited. This 

research applied qualitative method by using 30 

sets of questionnaires for data collection. Most of 

the respondents were female between 22-30 years 

old who were single and have worked as 

AST/AHT (Air Steward Economy Class 

Trainee)(Air Hostess Economy Class Trainee) for 

6-10 years. The result has revealed that sick leave 

was the most frequent reason for taking leave and 

flight attendant mostly taking leave for 1-5 times a 
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taking leave for 1-5 times a year. Flight 

attendants 

acknowledged that they need to contact 

Personnel Regulations and Discipline 

Department when they 

taking leave for sickness or other kind of leaves. 

Flight attendants tended to contact Personnel 

Regulations and Discipline Department when 

they know this issue from the issued schedule. 

Flight attendants did not want to clarify the 

reason of taking leave were the major factor 

identifying why they did not acknowledge 

Personnel Regulations and Discipline 

Department The time that most popular to 

contact Personnel Regulations and Discipline 

Department was when the flight attendants 

headed to work. This research benefits for better 

understanding factors influencing taking leave of 

flight attendants and can be used for reforming 

and developing the organization by increasing 

future efficiency. 

วตัถุประสงค์ 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลางาน

ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบิน

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขต 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินท่ีมีอายุตั้งแต่ 22-60 ปี ท่ีมาติดต่อ เร่ือง
การลางาน 
2.ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ีแผนกกองระเบียบ
และวนิยับุคลากร (QV-2) ศูนยป์ฏิบติัการ การบิน

ไทย OPC สุวรรณภูมิ ตั้ งแต่ 8 มกราคม ถึง 30 
เมษายน 2561 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลางาน
ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
2. ผลการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาองค์กร บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ขั้นตอนและวธีิด าเดนิงาน 
1.ตั้งหวัขอ้โครงงาน 
คณะผู ้จัดท าต้องหาปัญหา ท่ีพอ เจอในการ
ปฏิบติังาน 
2.รวบรวมขอ้มูล 
หลังจากทราบถึงปัญหาจึงน าข้อมูล ท่ีได้มา
ด าเนินงานวจิยั 
3. เร่ิมเขียนโครงการ 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลของปัญหาเรียบร้อยแลว้จึงเร่ิม
เขียนโครงงานและจดัท าแบบสอบถาม 
4. ตรวจสอบโครงงาน 
เม่ือจัดท าโครงงานเรียบร้อยแล้วจึงตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงานและพนกังานท่ีปรึกษา 
5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย 
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงานและพนักงานท่ีปรึกษาแลว้น า
โครงงานมาพรีเซ็น 
สรุปผลโครงงาน 

จาก ท่ีได้ท าการวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ี มี

อิทธิพลต่อการลางานของพนักงานตอนรับบน

เคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

 ก ลุ่มตัวอ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ในการวิ จั ย  คื อ 
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีอายตุั้งแต่ 22-60 
ปี ท่ีมาติดต่อเร่ืองการลางาน จ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ี
ส ร้ า ง ข้ึ น  โด ย ใช้ก ลุ่ มตัวอ ย่ า ง  30 คน  ท า
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การเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 8 มกราคม – 30 เมษายน 
2561 และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ผลการวจิยั ซ่ึงมี 3 ตอน ดงัน้ี 
ต อน ท่ี  1  ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามจากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คนพบวา่เพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีจ านวนมากท่ีสุดและ นอ้ย
ท่ีสุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ43.3 
อายุ ระหว่าง 22-30ปีคิดเป็นร้อยละ 30.00 มี

จ านวนมากท่ีสุดและ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีนอ้ย

ท่ี สุด  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  2 0 .0 0  ต าแห น่ ง ง าน  

AST/AHT คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีจ านวนมาก

ท่ีสุดและต าแหน่งงาน AP ,ASY/AHY และ

ASE/AHE นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 

ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ  2 6 . 67  มี จ านวนมาก ท่ี สุด บุคคล มี
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปี
ข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 
สถานภาพ โสดและสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.67 มี
จ านวนมากท่ีสุดและบุคคลท่ีมีบิดามารดาต้อง
ดูแลมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลา

งานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสาย

การบินไทย 

สาเหตุท่ีท าให้พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลา

งานมากท่ีสุดคือป่วย คิดเป็นร้อยละ 46.67และ 

สาเหตุท่ีมีผลต่อการลางานของพนักงานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินน้อยท่ีสุดคือ บิดา/มารดาป่วย คิด

เป็นร้อยละ 23.33 

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินลางานมากท่ีสุด 

ภายใน 1 ปี คือ 1-5 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 87.10 และ

ภายใน 1 ปีพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินลางาน

นอ้ยท่ีสุด คือ 6-10 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 12.9  

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ทราบว่า การลา

ป่วย การลางาน บางกรณีจะตอ้งข้ึนมาติดต่อกอง

ระเบียบและวินยับุคลากร (QV-2) คิดเป็นร้อยละ 

100  การมาติดต่อกองระเบียบและวินยับุคลากร

(QV-2)มากท่ีสุดคือ ผู ้ท่ีทราบจากดู Scheduleมี

รหัสให้มาติดต่อกับกอง (QV2) คิดเป็นร้อยละ 

43.33 นอ้ยท่ีสุดคือเอกสารท่ีอยูใ่นBoxคิดเป็นร้อย

ละ16.67 และพนกังานQV-2โทรนดัหมายคิดเป็น

ร้อยละ16.67 

ปัญหาใดท่ีท าใหพ้นกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่

สามารถมาติดต่อกับกองระ เ บียบและวินัย

บุคลากร (QV-2) ตามนัด คือ ไม่ต้องการช้ีแจง

เหตุผล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.52น้อยท่ีสุด

คือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. คิดเป็น

ร้อยละ 13.33 

ช่วงเวลาท่ีพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสะดวก

เขา้ติดต่อกับทางกองระเบียบและวินัยบุคลากร 

(QV-2) มากท่ีสุดคือก่อนท่ีจะไปบิน คิดเป็นร้อย

ละ 36.67และน้อยท่ีสุดคือวนัว่างคิดเป็นร้อยละ 

26.67 

ส่วนท่ี 3 ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลางาน

ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ดา้นความรู้สึกมีค่าเฉล่ีย 0.76 ซ่ึงมีระดบันอ้ยท่ีสุด

เป็นความรู้สึกกังวลหลังมาติดต่อ กองระเบียบ

และวนิยับุคลากร (QV-2) 

ดา้นความชัดเจนของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.71ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือพนักงานท่ีโทรไป

ติดตามท่านแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบชัดเจนมาก

นอ้ยเพียงใด 
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กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูว้ิจยัไดป้ฏิบติังานในโครงงาน

สหกิจศึกษา ณ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตั้งแต่วนัท่ี 8มกราคม ถึงวนัท่ี30เมษายน2561ส่งผล

ให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

อนัมีค่ามากมายมหาศาลส าหรับรายงานสหกิจศึกษา

ฉบับน้ีส าเ ร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากหลายฝ่าย 

1. อาจารย ์นนัทิรา ภูขาว สนใจ  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. คุณ สมเกียรติ นิพทัธ์ผลสกุล  หัวหน้ากลุ่มงาน3. 

3. คุณ วรนุช  ศรีวรรธนะ        เลขาหวัหนา้กลุ่มงาน 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

คะแนนน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

คณะผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษา

ในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้

การดูแลและความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง

ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จ ากดั    
(มหาชน) 

แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ภาควิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดต่อเร่ืองการลา
งานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในสายการบินไทย ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ไม่
น ามาเผยแพร่ และไม่มีผลใดๆต่อท่าน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการ
วจิยัเท่านั้น  

ค าช้ีแจง: กรุณาประเมินลกัษณะงานและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานของท่านวา่ท่านเห็นดว้ยกบั
ขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมายใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ตอนที ่1ค าถามทัว่ไป 

1. เพศ  
ชาย  หญิง 

2. อาย ุ

22-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51 ปีข้ึนไป 

3. ต าแหน่งงาน 

IMD  IM  AP  ASE/AHE 

ASF/AHF ASR/AHR ASY/AHY      AST/AHT 

4. ประสบการณ์การท างาน 

 0-5 ปี   6-10 ปี  11-15 ปี  15 ปีข้ึนไป 

5. สถานภาพ 
 โสด  สมรส  มีบุตรตอ้งดูแล  มีบิดามารดาตอ้งดูแล 
อ่ืนระบุ).................................................................................................................... 

 

กก

กแการลางาน เป็นการใช้สทิธ์ิมีหลายสาเหต ุมีทัง้การลากิจ แก

ก ก ก ก

ก กก

า การก

าาา า

า

ก



45 

 

ตอนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินบริษัท การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

1. การลางานของท่านมีสาเหตุเน่ืองมาจากอะไร  
ตนเองป่วย  บิดามารดา/บุตรป่วย  ธุระส่วนตวั 

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

2.    ภายใน 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านลางานทั้งหมดก่ีคร้ัง 

1-5 คร้ัง   6-10 คร้ัง   มากกวา่ 10 คร้ัง 

3.  ท่านทราบหรือไม่วา่ การลาป่วย การลางาน บางกรณีจะตอ้งข้ึนมาติดต่อกองระเบียบและ 
 วนิยับุคลากร (QV-2) 

ทราบ   ไม่ทราบ 
      4. ท่านทราบไดอ้ยา่งไรท่ีตอ้งมาติดต่อกองระเบียบและวนิยับุคลากร(QV-2) 

เอกสารท่ีอยูใ่นBox ดูจาก Schedule มีรหสัใหม้าติดต่อกบักอง (QV-2)  

พนกังานQV-2โทรนดัหมาย เพื่อนร่วมงานแจง้ใหท้ราบ  

อ่ืนๆ(ระบุ) ............................................................................. 

      5.ปัญหาใดท่ีท าใหท้่านไม่สามารถมาติดต่อกบักองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) ตามนดัได ้

  ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. ไม่ตอ้งการช้ีแจงเหตุผล  

  ไม่ไดรั้บขอ้มูลจากพนกังานแจง้ใหเ้ขา้ติดต่อ อ่ืน ๆ(ระบุ) ........................... 

      6. ช่วงเวลาไหนท่ีท่านสะดวกเขา้ติดต่อกบัทางกองระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) มากท่ีสุด 

    ก่อนท่ีจะไปบิน  หลงัจากกลบัมาจากบิน วนัวา่งของท่าน 

  อ่ืนๆ(ระบุ) ............................................................................................................... 

 

  

กก

ก กก

ก

ก กก

กก

ก ก

ก

ก ก
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ตอนที ่3แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีอทิธิพลการลางานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินบริษัท 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ค าช้ีแจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมายใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการมาติดต่อเร่ืองการลางาน 

ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดต่อเร่ืองการลางาน 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ความรู้สึกก่อนและหลงัที่มาติดต่อกองระเบียบและวนัิยบุคลากร (QV-2) 
1. ความรู้สึกกงัวลก่อนมาติดต่อ กองระเบียบ
และวนิยับุคลากร (QV-2) 

     

2. ความรู้สึกกงัวลหลงัมาติดต่อ กองระเบียบและ
วนิยับุคลากร (QV-2) 

     

ความชัดเจนของข้อมูล 
1. พนกังานท่ีโทรไปติดตามท่านแจง้ขอ้มูลให้
ท่านทราบชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด 

     

2. ในกรณีท่ีท่านไดรั้บเอกสารใน Box จากกอง
ระเบียบและวนิยับุคลากร (QV-2) ระบุขอ้มูลมาก
นอ้ยเพียงใด 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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