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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) งานวิจยั นี้ ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 30 ชุด เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
22-30 ปี สถานภาพ โสด และ ตาแหน่งงาน AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air
Hostess Economy Class Trainee) มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี ผลจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทา
ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานมากที่สุดคือ ป่ วย ภายใน 1 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลา
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จะต้องขึ้นมาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร การมาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร มากที่สุด
คือ ทราบจากดูตารางเวลามีรหัสให้มา ปัญหาที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินไม่สามารถมาติดต่อ
กับกองระเบียบและวินยั บุคลากร มากที่สุดคือ ไม่ตอ้ งการชี้แจงเหตุผล และช่วงเวลาที่พนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบินสะดวกเข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและวินยั บุคลากร มากที่สุดคือ ก่อนที่จะไปบิน ผล
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

บริ ษ ทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิส าหกิ จ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดาเนิ น
กิจการในด้านการบินพาณิ ชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่ งชาติ บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) ถื อเป็ นรัฐวิสาหกิ จของชาติ ที่ดาเนิ นกิ จการแข่งขันกับต่างประเทศ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และเป็ นรัฐวิสาหกิ จ ที่สามรถทากาไรต่อเนื่ องเรื่ อยมา ทั้งยัง
ได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับสายการบินชั้นนาของโลกเสมอมา และเป็ นองค์กร ที่
ถือเป็ นตัวแทนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศและต่างประเทศไทย ในการ
ดาเนิ นงานของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) นั้นมีหน่ วยงานหลายๆ ฝ่ ายเข้ามาเกี่ ยวข้อง
เพื่อให้ธุรกิจการบินประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั อาทิเช่น ฝ่ ายสิ นค้า ฝ่ ายโภชนาการ
และ ฝ่ ายวิศวกรการบิน ฯลฯ ซึ่ งแต่ละหน่ วยงานก็มีความสาคัญเท่าเทียมกันในการให้การบริ การ
ด้านการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินถื อเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานใกล้ชิดและเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การของสายการบินมากที่สุด กล่าวคือผูโ้ ดยสารจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคคลที่เป็ นบุคคลแรกและบุคคลสุ ดท้ายที่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินดังนั้นการกากับดูแลพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
แก้ไขปั ญหาต่างๆของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ น จะทาให้พนัก งานมี ความพึงพอใจต่ อการ
ทางาน ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และให้บริ การผูโ้ ดยสารได้อย่างเต็มที่ และเรื่ องดังกล่าวถือ
เป็ นหน้าที่ของกองระเบียบวินยั และบุคลากร
การลางานเป็ นการใช้สิทธิ์ หยุดงานอันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นต่างๆ มีท้ งั การลากิ จ การลาป่ วย
หรื อการลาไปทาธุ รกิจส่ วนตัว ซึ่ งการลางานนั้นจะต้องเป็ นกิจธุ ระจาเป็ นที่ลูกจ้างไม่สามารถทาใน
วัน หยุ ด ได้ กฎหมายไม่ ไ ด้ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขไว้ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อไปจัดการกับเหตุอนั สมควรนี้ แต่ในทางปฏิ บตั ิการใช้สิทธิ์ ลางานของ
ลูกจ้างยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้ให้ความคุม้ ครองแก่ลูกจ้าง บางแหล่งอาจจะมีระเบียบการ
ลากาหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้บงั คับและปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าวได้
กองระเบียบและวินยั บุคลากร(QV-2)มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และดาเนินการสอบข้อเท็จจริ งด้าน
ระเบียบ วินยั และการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ตามระเบียบบริ ษทั ฯ ว่าด้วย
การบริ หารงานบุคคล รวมทั้งการให้โทษ (Reward&Punishment) พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินทุ ก
ระดับชั้น
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ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงศึ กษาข้อมูลเบื้องต้นและมีความเห็ นว่า การทราบถึ งปั จจัยในการลางานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะเป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ ต่อกองระเบีย บและวินัยบุ ค ลากร (QV-2) บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด
(มหาชน)ให้ มีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นผูน้ าด้านการขนส่ งชั้นหนึ่ ง (First
ChoiceCarrier)จึงได้จดั ทาหัวข้อโครงงาน “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน: กรณี ศึกษา บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)”
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.2.1 ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากร คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีอายุต้ งั แต่ 22-60 ปี
1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีอายุต้ งั แต่ 22-60 ปี ที่มาติดต่อ
เรื่ องการลางาน จานวน 30 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ แผนกกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) ศูนย์ปฏิบตั ิการ การ
บินไทย OPC สุ วรรณภูมิ
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 8 มกราคม - 30 เมษายน 2561
1.4 คากาจัดความ
1.4.1 พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน หมายถึง ผูท้ าหน้าที่ดูแลทั้งในด้านความสะดวกและความ
ปลอดภัยผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบิน สังกัดฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ทุกตาแหน่งที่ปฏิบตั ิงานในช่วงระยะเวลาที่ผวู้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.2 การลางาน หมายถึ ง การลากิจ การลาป่ วย การลาอุปสมบทหรื อลาไปเข้ารับการเรี ยกพล
การลาเพื่อพัฒนาความรู ้ โดยผูท้ ี่ลาหยุดงานต้องส่ งใบลาหรื อบันทึกขออนุ มตั ิ โดยผ่านการ
อนุ มตั ิตามลาดับ สาหรับวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ วนการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แต่ละ
บริ ษทั กาหนด
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
1.5.2 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถนาผลการวิจยั นาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
1.5.3 นักศึกษาและผูท้ ี่สนใจสามารถนาผลการวิจยั ไปต่อยอดงานวิจยั ได้ในอนาคต
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บทที่ 2
แนวทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกองระเบียนวินัยเละบุคลากร (QV 2)
2.1.1 หน้ าทีข่ องกองระเบียบวินัยและบุคลากร (QV-2) (ข้ อมูลจากเว็บไซต์ Thai square)
1. ควบคุ ม ดู แล และดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริ งด้านระเบี ย บ วินัย และการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ตามระเบียบบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล รวมทั้งการให้
โทษ (Reward&Punishment) พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินทุกระดับชั้น
2. วางแผน กากับ ดูแลการประเมินผล เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจาปี ของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
3. กากับ ดูแล การรับเรื่ องร้องทุกข์ เกี่ยวกับระเบียบและวินยั ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
4. บริ ห ารการจัดเก็ บ ทะเบี ย นประวัติ ข องพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น อย่า งเป็ นระบบ ใน
รู ปแบบของ HardCopy และ ElectronicFile เพื่อสนับสนุ นการบริ หารพนักงานต้อนรั บบน
เครื่ องบินให้มีประสิ ทธิภาพ
5. เสนอข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขคู่มือ Passenger Service Manual (PSM)
6. บริ หารจัดการระบบและคู่มือการประเมินพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
7. รั บ ผิ ด ชอบในการสอบข้อ เท็จ จริ ง กรณี เกี่ ย วกับ พนัก งานต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น กระท าผิด
ระเบียบหรื อถูกร้องเรี ยนกรณี ต่างๆ
2.1.2 รหัสทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลางานของ กองระเบียบวินัยและบุคลากร (QV-2)
1. การไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย (L11 Missed flight/Missed Activities)
2. มารายงานตัวเพื่อไปปฏิบตั ิหน้าที่ลาช้า/ไปเข้าคอร์สาย(L12Late Flight Check-in/Late)
3. ไม่อยูส่ ารองปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (L13 Stand By Available)
4. แจ้ง ลาป่ วยหลัง จากถู ก มอบหมายหน้า ที่ หมายความว่า เมื่ อ พนัก งานต้อนรั บ ฯได้รั บ การ
มอบหมายให้ไปปฏิ บตั ิหน้าที่ในเที่ยวบินแต่เกิดอาการป่ วยจึงโทรศัพท์มาลาป่ วย (L14 Sick
After Call)
5. ปฎิเสธการปฏิบตั ิหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมาย (L18 Refuse to fly)
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6. แจ้งลาป่ วยหลังจากมารายงานตัวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว หมายความว่าเมื่อพนักงานต้อนรับฯ
ได้มาทาการลงชื่อเพื่อจาไปทาการบิน ในเที่ยวบินแต่เกิดอาการป่ วยฉับพลันจึงขอลาป่ วยทันที
(L19 Sick After Check in)
7. สามารถมารายงานตัวเพื่อไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทนั ขอตรงไปปฏิบตั ิหน้าที่บนเครื่ อง (L24 Direct
To A/C )
8. แจ้งลาป่ วยหลังจากได้รับหน้าที่แล้ว หมายความว่า ในกรณี พนักงานอยูใ่ นระหว่างการสารอง
หน้าที่เพื่อเตรี ยมตัวรอไปทาการบินในเที่ยวบินที่ขาดพักงานต้อนรับฯ (Stand By)เมื่อได้รับ
การมอบหมายงานเป็ นที่แน่ชดั แล้ว ต่อมาพนักงานมีอาการป่ วยจึงต้องโทรลาป่ วย (L25 Sick
After Confirm flight)
9. แจ้งลาป่ วยในช่ วง 3 ชม.ก่ อนเครื่ องบิ นออก หมายความว่า เมื่อพนัก งานต้อนรับฯได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ในเที่ยวบินแต่เกิ ดอาการป่ วยจึงโทรศัพท์มาลาป่ วย ก่อนเวลา
เครื่ องออกไม่ถึง 3 ชม. (L28 Sick 3 hrs.Before Departure)
10. มารายงานตัวเพื่อไปปฏิ บตั ิที่ได้ทนั แต่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มเตรี ยมงานก่ อนทาการบิน (L32
Missed Briefing)
11. บันทึกเวลาขณะเช็คอินไม่ถูกต้อง (L33 Missed Check-in C/T)
12. หนังสื อเดินทางหมดอายุ/เอกสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ปรับปรุ งเป็ นไปตามกาหมดเวลา
(L71 Late Update Doc)
13. ไม่สามารถมาปฏิ บตั ิ หน้าที่เที่ยวบินตามที่มอบหมายได้เนื่ องจากเอกสารที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ไม่เรี ยบร้อย( L73 Incomplete Doc)
2.1.3 ระเบียบข้ อบังคับในการลางาน
ลู ก จ้า งมี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ ธุ ร ะส่ ว นตัว หรื อ เนื่ อ งด้ว ยปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพ รวมถึ ง การฝึ กอบรมหรื อ
พัฒนา เกี่ยวกับทักษะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยต้องมีโครงการ หลักสู ตร และกาหนด
วันเวลาที่แน่นอนชัดเจน
ตาม พรบ.คุ ม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541มาตรา34 กาหนดไว้ว่าให้ลูกจ้างมีสิทธิ ลาเพื่อกิ จธุ ระอันจา
เป็ นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานการลาเพื่อทากิจธุ ระอันจาเป็ นที่ลูกจ้างไม่สามารถทาในวันหยุด
ได้ เช่ น ไปทาบัตรประชาชน ติดต่อหน่วยงานราชการ หรื อมีเหตุจาเป็ นต้องเดินทางที่ไม่สามารถ
เลื่ อนหรื อหลี ก เลี่ ย งได้ เป็ นต้น ซึ่ ง การลากิ จ ต้องพิ จารณาไปตามหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขที่นายจ้าง
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กาหนดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อบางแห่ งอาจมีระเบียบการลากาหนดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้
บังคับและปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าวได้ (กฎหมายปาระมี 2010)
2.1.4 พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน หมายถึง ผูท้ าหน้าที่ดูแลทั้งในด้านความสะดวกและความปลอดภัย
ของผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบิ น สัง กัดฝ่ ายปฏิ บตั ิ ก ารบิ น บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในชั้นประหยัด (EconomyClassCabinAttendantCA/Y ) หมายถึ ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย (มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงานอยูในชั้นประหยัด มีเส้นทาง
การบินส่ วนใหญ่เป็ นเส้นทางการบินภายในประเทศและภายในทวีปเอเชีย
พนัก งานต้อนรั บ บนเครื่ องบิ นในชั้น ธุ รกิ จ (RegionalBusinessClassCabinAttendant CA/R )
หมายถึ ง พนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย (มหาชน) ที่ปฏิ บตั ิงานอยูในชั้นธุ รกิ จ มี
เส้นทางการบินส่ วนใหญ่เป็ นเส้นทางการบินภายในประเทศและภายในทวีป
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในชั้นหนึ่ง ( FirstClassCabinAttendantCA/E ) หมายถึง พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย (มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงานอยูในชั้นหนึ่ง เส้นทางการบินส่ วนใหญ่
เป็ นเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
2.1.5 ตาแหน่ งงานพนักงานต้ อนรับบินเครื่องบิน
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 ลักษณะงานของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
งานในสายการบินโดยทัว่ ไปทั้งในและนอกประเทศจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชายและ
หญิงที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน มีหน้าที่หลักสรุ ปได้ดงั นี้
1. พนักงานต้อนรับทั้งชาย และหญิงต้องขึ้นเครื่ องบินก่อน ผูโ้ ดยสารประมาณ 30 นาทีถึง
1 ชัว่ โมง เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบกับระบบเครื่ องบิน ตาแหน่ งที่ตอ้ งประจาบนเครื่ อง
อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้เพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร (No go Items) เช่น เสื้ อชูชีพ ดับเพลิง
ไฟฉาย เครื่ องช่ วยหายใจ และต้อ งทราบว่า พนัก งานต้อนรั บ ผูใ้ ดท าหน้า ที่ ต้อนรั บ
ผูโ้ ดยสารบริ เวณหน้าประตู
2. พนักงานต้อนรับชาย (Steward) อาจทาหน้าที่ดูแลในครัว ตรวจสอบจานวนอาหารและ
อาหารพิเศษให้ครบ และตรงกับจานวนผูโ้ ดยสาร อุ่นอาหารให้ครบและเตรี ยมอาหาร
พิเศษออกบริ การก่อน
3. พนัก งานต้อนรั บ หญิ ง (Air Hostess) อาจตรวจสอบห้องน้ า อุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวก ความเรี ยบร้อย และความสะอาดในห้องน้ า ตรวจสอบระบบกาจัดของเสี ยใน
ห้องน้ าทุกห้องถ้ามีปัญหาขัดข้องต้องแจ้งให้ช่างจัดการแก้ไขเพราะถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
ให้อยูใ่ นสภาพที่ เรี ยบร้อย เครื่ องบินจะไม่ออกทาการบิน นอกจากนี้ ถ้าเป็ นการเดินทาง
ระยะยาว ต้อ งตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ย และจ านวนของหนัง สื อ พิ ม พ์ และนิ ต ยสาร
ต่างๆ หูฟัง ถุงเท้า และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ตอ้ งบริ การแก่ผโู้ ดยสารชั้นธุ รกิจ
จากนั้นเตรี ยมจัดตั้งชุดชาหรื อกาแฟให้พร้อมที่จะบริ การ
4. เมื่อผูโ้ ดยสารขึ้นนัง่ ประจาที่เรี ยบร้อย ทาหน้าที่แจ้ง และสาธิ ตให้ผโู้ ดยสารทราบถึงการ
ใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตรวจดูความ เรี ยบร้อย และความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสารก่อนเครื่ องขึ้น และเครื่ องลงจึงสามารถเข้านัง่ ประจาที่ได้
5. การบินระยะยาว ทางสายการบินจะบริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามเวลาบริ การที่กาหนด
ไว้โดยพนักงานต้อนรับหญิงมีหน้าที่บริ การเครื่ องดื่มและอาหาร ตลอดจนทาความสะอาด
บริ เวณที่ นั่งของ ผูโ้ ดยสารให้เรี ยบร้อยและให้บริ การอื่นๆ ตามที่ผโู้ ดยสารต้องการโดย
พนักงานต้อนรับชายอาจคอยช่วยเข็นรถอุปกรณ์การบริ การ และให้บริ การเสริ มต่างๆ
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2.2 สิ ทธิการลาตามกฎหมาย
สิ ทธิ การลาของลูกจ้างในระบบกฎหมายซึ่ งกฎหมายไทยพบว่ามีพ้ืนฐานมาจากความจาเป็ น
ของลูกจ้าง อันเป็ นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถมาทางานให้แก่นายจ้างได้ เพื่อไปธุ ระหรื อไปจัดการ
กับเหตุอนั สมควรนั้น โดยหากลูกจ้างมีปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยกฎหมายบัญญัติรับรองสิ ทธิ ลา
ป่ วยให้ แก่ ลู ก จ้า ง หรื อหากมี ค วามจ าเป็ นในเรื่ อ งการใช้สิ ท ธิ ล ากิ จก็ ไ ด้รับ ความคุ ้ม ครองด้า น
กฎหมายเช่ นกัน แต่ไม่ว่าการลาจะเป็ นเหตุใดก็ตามลูกจ้างจะต้องได้รับความยินยอมหรื อได้รับ
อนุญาตจากนายจ้างก่อน ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลางานมี ดังนี้
1) การลาป่ วย ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันทางานขึ้ นไปนายจ้างอาจให้
ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ของสถานพยาบาล หากลูกจ้างไม่อาจแสดง
ได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ
2) การลากิจลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็ นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
3) ลาเพื่อรับราชการลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบฝึ กวิชาทหาร
หรื อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้
4) ลาคลอดบุตรลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่ งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวม
วันหยุด
ลาป่ วยหากป่ วยจริ งและอธิ บายให้นายจ้างเข้าใจได้มีสิทธิ ลาป่ วยได้ แต่หากลาป่ วยตั้งแต่สาม
วันทางานขึ้นไป ไม่แสดงใบรับรองแพทย์ อาจมีความผิดตามระเบียบการลา แต่ไม่ถือว่าขาดงานละทิ้ง
หน้าที่ลาป่ วยไม่ถึงสามวันหากป่ วยจริ ง ไม่จาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก็ได้ ลาป่ วยบ่อย หากป่ วยจริ ง
ไม่ถือว่าผิดระเบียบแต่แม้จะป่ วยจริ ง หากในหนึ่ งปี ลาป่ วยจานวนมาก หรื อเกินกว่า 30 วัน และอาจ
ส่ งผลกระทบกับงานอาจเข้าข่ายหย่อนสมรรถภาพในการทางานนายจ้างอาจพิจารณาเลิกจ้างได้ โดยจ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย
การลากิจ ตาม พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 34 กาหนดไว้วา่ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ ลาเพื่อ
กิจธุ ระอันจาเป็ นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานการลากิจ คือ การลาไปเพื่อทากิจธุ ระอันจาเป็ นที่
ลูกจ้างไม่สามารถทาในวันหยุดได้ เช่ น ไปทาบัตรประชาชน ติดต่อหน่วยงานราชการ หรื อมีเหตุ
จาเป็ นต้อ งเดิ นทางที่ ไ ม่ ส ามารถเลื่ อ นหรื อหลี ก เลี่ ย งได้ เป็ นต้น การลากิ จ กฎหมายไม่ ไ ด้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ กฎหมายกาหนดให้เป็ นไปตามข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานดังนั้นการลา
กิ จ จึ ง ต้องพิ จารณาไปตามหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขที่ นายจ้า งกาหนดตามข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การ
ทางาน หรื อบางแห่ ง อาจมี ระเบี ยบการลาก าหนดไว้โดยเฉพาะ ก็ใ ห้บ งั คับ และปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บ
ดังกล่าวได้ลากิ จ กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ เรื่ องการจ่ายค่าจ้าง ดังนั้นลากิ จ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าจ้างในวันที่ลา (ใช้บงั คับได้สาหรับพนักงานรายวัน) ส่ วนพนักงานรายเดือน มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดอยู่แล้วทุ ก กรณี ดัง นั้นนายจ้า งจะไปหัก ค่ า จ้า งในวันที่ ล ากิ จไม่ ไ ด้ บางแห่ ง อาจมี ข ้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่ องการลาก็สามารถบังคับใช้และปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
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สภาพการจ้างได้ เช่ น บางแห่ ง ตกลงไว้ว่า ปี หนึ่ ง ลากิ จได้ไม่ เกิ น ๖ วันท างานโดยได้รับ ค่า จ้าง นั่น
หมายความว่า ลากิ จได้รับ ค่ า จ้า ง ๖ วันท างานดัง นั้นหากมี ก ารก าหนดไว้ใ นลัก ษณะเช่ นนี้ ควรดู ที่
ประเพณี ปฏิบตั ิของแต่ละบริ ษทั ครับ ว่าที่ผา่ นมาปฏิบตั ิอย่างไร มีเจตนาในการกาหนดข้อบังคับดังกล่าว
ไว้อย่างไร บางแห่ งอาจหมายถึง ลากิจได้ปีละไม่เกิน ๖ วันทางาน และได้รับค่าจ้างในวันที่ลา ลาเกิ น
ไม่ได้ แต่บางแห่ งอาจหมายถึง ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 6 วันทางาน ส่ วนที่ลาเกิน 6 วัน ลาได้แต่ไม่ได้
รั บค่าจ้าง เป็ นต้น ซึ่ ง ต้องพิจาณาถึ งเจตนาของกฎหมาย คือ ลาป่ วย หมายถึ ง ลาอันเนื่ องมาจากการ
เจ็บป่ วยไข้จนไม่สามารถมาทางานตามปกติได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าตนเองจะเจ็บป่ วย
เมื่ อใดส่ วนลากิ จเป็ นเรื่ องที่ พนักงานทราบล่ วงหน้าถึ ง กิ จธุ ระอันจาเป็ นที่ตอ้ งการลา ( ไสว ปาระมี
2010 )
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 ปั ณณธร อยู่ก ลิ่น (2548) ท าวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความเหนื่ อยล้า ทางจิ ตใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ผลวิจยั ว่า 1) ระดับความสัมพันธ์
ในครอบครัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับสู ง 2)
ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 3) ความเหนื่ อยล้าทาจิ ตใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน อยู่ในระดับต่ า 4) ตัวแปรที่
สามารถท านายความเหนื่ อ ยล้า ทางจิ ต ใจของจิ ต ใจของพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ได้แก่ อายุ
ตาแหน่ง สถานภาพสมรส จานวนชัว่ โมง ในการปฏิบตั ิงานในอากาศ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
การปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยอนามัย โดยสามารถร่ วมกันทานายความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
ได้ร้อยละ 21.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
2.3.2 นิ ส ากร นครเก่ า (2544) ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของพนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิน บริ ษทั การบิ นไทยจากัด (มหาชน) ได้ผลวิจยั ว่า 1) คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
และสามารถเรี ยงลาดับด้านที่มีคุณภาพชีวิตสู งสุ ดจนถึงต่าสุ ด ได้คือด้านความเป็ นประโยชน์ทางสังคม
ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านเวลาทางานกับชีวิตส่ วนตัว ด้าน
โอกาสการพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถของพนัก งาน ด้า นสิ ท ธิ ข องพนัก งาน ด้า นความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในการทางาน และด้านสุ ดท้ายคือ ด้านสภาพการทางานที่ดี มีความปลอดภัยสู ง และถูก
สุ ขลักษณะ 2) พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่มี ระดับความ
คิดเห็นต่อการปกครองบังคับบัญชาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ การทางาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วน พนักงานต้อนรับ บนเครื่ องบินที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่ ง
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ทางการบิน เงินเดือน จานวนบุตร ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน รายได้พิเศษ ความคิดเห็นต่อความถี่ของตาราง
บิน ความคิดเห็นต่อการพักผ่อน และความคิดเห็นต่อการออกกาลังกายต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.3.3 สุ ดารัตน์ ปัทม์ วชิ ั ยพร (2541) ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดงานของพนักงานได้ผลวิจยั
ว่า 1)ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับ การศึกษา และ
สถานภาพสมรส พบว่ามีเพียงตัวแปรเพศและสถานภาพสมรสเท่านั้นที่มีผลต่อ อัตราการขาดงานของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 2)ปั จจัยความสามารถในการมาทางาน อันได้แก่ จานวนคนใน
ครอบครัวที่ ตอ้ งดู แล ไม่มีผลต่ออัตราการขาดงานของพนักงาน 3)ความพึงพอใจในงาน ไม่มีผลต่อ
อัตราการขาดงานของพนักงาน 4)ปั จจัยแรงผลักดันให้มาทางาน อันประกอบด้วย ระบบค่าตอบแทน
ปทัสฐานของกลุ่ม ต่อการมาทางาน จรรยาบรรณในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การ ไม่มีผลต่อ
อัตราการ ขาดงานของพนักงาน 5)จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายอัตรา
การขาดงานได้ ร้อยละ 3.7 มีเพียงสถานภาพสมรสเท่านั้น
2.3.4 ศศิ อ่ วมเพ็ง (2558) ทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับ
บัง คับ บัญชา สานัก งานบัญชี ก ลาง บริ ษ ทั ปูนซิ เมนต์ไ ทย จากัด (มหาชน) ได้ผลวิจยั ว่า ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มี 3 ปั จจัย เรี ยงลาดับตามอิทธิ พล ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านความน่ าสนใจของงาน ปั จจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ และ
ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ตามลาดับ ซึ่ งทั้ง 3 ปัจจัยเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิ พลในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับความตั้งใจลาออกของพนักงานในส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อายุง าน ระดับ รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้ง ใจลาออกของ
พนักงานแตกต่างกันหรื อไม่ จากผลงานวิจยั พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ไม่ มี ผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่
สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2.3.5 ชุ ตินธร สุ ตานนท์ (2539) ทาวิจยั เรื่ องการสื่ อสารระหว่างหัวหน้าพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่ องกับความพึงพอใจในการทางานได้ผลวิจยั 1.เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาทางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน โดยส่ วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการสื่ อสาร และความพึงพอใจในการทางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ยกเว้น
พฤติกรรมการสื่ อสารของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ในเรื่ องการติดตามงาน ที่พบว่า เพศ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ในการสื่ อสาร และระดับการศึกษา
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มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการสื่ อสาร และความพึงพอใจในการทางานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิน 2.พฤติ กรรมการสื่ อสารของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการสื่ อสาร และมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิน 3.ความพึงพอใจในการสื่ อสารของพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ น มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน 4.เพศ อายุ ระยะเวลาทางานของหัวหน้า
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน โดยส่ วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการสื่ อสาร และ
ความพึงพอใจในการทางาน ยกเว้นพฤติกรรมการสื่ อสารในการรับฟั งคาสั่ง ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน ที่พบว่า อายุของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การสื่ อสาร และพบว่า ระดับการศึกษาของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มีความสัมพันธ์กบั
ความพึ ง พอใจในการสื่ อ สาร และความพึ ง พอใจในการท างานของหัว หน้า พนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิน 5.พฤติกรรมการสื่ อสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในการสื่ อสารและความพึงพอใจในการทางานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับ บนเครื่ องบิน 6. ความพึง
พอใจในการสื่ อสารของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบน เครื่ องบินมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ในการ
ทางานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษา “ ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน: กรณี ศึกษา บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ”
3.1 ประเภทการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณใช้การรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
3.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินไทย ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 23-60 ปี
3.3 การเลือกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ คือพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) ที่มีอายุต้ งั แต่ 23-60 ปี จานวน 30 คน ที่เข้าติดต่อกับกองระเบียบและวินยั บุคลากร
(QV2)
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามคณะผูว้ ิจยั ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยว
ของกับทฤษฎีแนวคิด รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพื่อออกแบบคาถามใช้ในแบบสอบถาม เป็ นลักษณะคาถาม
แบบปลายปิ ด โดยมีขอ้ ถามตรงกับวัตถุประสงค์ และเป็ นคาถามที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน“บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)”
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การลาของพนัก งานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นในสายการบิ นไทยที่
คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ คือพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ ที่
เข้าติดต่อกับกองระเบียบและวินยั บุคลากร(QV2)ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน
2561ช่วงเวลา 08:00-17:00 น.
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ ท าการส ารวจคณะผูจ้ ัด ท าได้น าแบบสอบถามมาค านวณเพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสังคมศาสตร์
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3.6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ของผูต้ อบแบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นแบบสถิติบรรยาย (Basic Analysis
By Descriptive) คือจานวน (ความถี่) และค่าร้อยละเพื่อเปรี ยบเทียบจานวนที่มากที่สุด
3.7 ระยะเวลาในการดาเนินการ
เริ่ มดาเนินการวิจยั ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงสัปดาห์ที่ 16 ของเดือนเมษายน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
สัปดาห์
นิยามปัญหา
ที่จะทาวิจยั
ศึกษา
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ออกแผน
และวาง
แผนการวิจยั
สร้าง
เครื่ องมือที่
ใช้ในการ
เก็บรวมรวม
ข้อมูล
เก็บรวบรวม
ข้อมูล
วิเคราะห์
ข้อมูล
สรุ ปและ
จัดทา
รายงานวิจยั

มกราคม
1

2

กุมภาพันธ์
3

4

5

6

มีนาคม
7

8

เมษายน

9 10 11 12 13 14 15 16

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางแสดงผลของแบบสอบถาม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการลางานของพนัก งาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยทาการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่า งจานวน 30 ตัวอย่าง โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขั้นตอนและนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น3ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ทวั่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อเรื่ องการลางาน
4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะทัว่ ไปได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ ง
งาน สถานภาพ ประสบการณ์ สถานภาพ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชาย
13
43.33
หญิง
17
56.67
30
100
รวม
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้มากที่สุดคือ เพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 56.67และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ43.3
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
22-30ปี
9
30.00
31-40 ปี
6
20.00
41-50 ปี
8
26.67
51 ปี ขึ้นไป
7
23.33
30
100
รวม
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จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่
22-30ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาเป็ นบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 41-50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 31-40 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ งงาน
จานวน
ร้ อยละ
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
30
100
รวม
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า AST/AHTจานวน
มากที่สุด 7คน คิดเป็ นร้อยละ 22.58 รองลงมาเป็ นตาแหน่ง IMDคิดเป็ นร้อยละ 20.00 และตาแหน่งงาน
AP ,ASY/AHY และASE/AHEน้อยที่สุด จานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ ทางาน
จานวน
ร้ อยละ
0-5ปี
7
23.33
6-10 ปี
8
26.67
11-15 ปี
8
26.67
15 ปี ขึ้นไป
7
23.33
30
100
รวม
จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าบุคคลมีประสบการณ์
การทางานตั้งแต่ 6-10ปี และ 11-15 ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67
และบุคคลมีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปี ขึ้นไปตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดจานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33

15
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้ อยละ
โสด
11
36.67
สมรส
11
36.67
มีบุตรต้องดูแล
5
16.67
มีบิดามารดาต้องดูแล
3
10.00
30
100
รวม
จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ง พบว่าบุคคลที่โสดและสมรส
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็ นบุคคลที่มีบุตรต้องดูแล
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และบุคคลที่มีบิดามารดาต้องดูแลมีนอ้ ยที่สุดจานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.00
4.2 ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาเหตุของการลางาน
การลางานของท่ านมีสาเหตุ
จานวน
ร้ อยละ
เนื่องมาจากอะไร
ตนเองป่ วย
14
46.67
บิดา/มารดาป่ วย
7
23.33
ธุ ระส่ วนตัว
9
30.00
30
100
รวม
จากตารางที่ 4.6 กลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ตนเองป่ วยตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 รองลงมาเป็ นธุ ระส่ วนตัวจานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.00 และ บิดา/มารดาป่ วยมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.33
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม การลางานทั้งหมดกีค่ รั้งภายใน 1 ปี
จานวนครั้ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1-5 ครั้ง
27
90.00
6-10 ครั้ง
3
10.00
มากกว่า 10 ครั้ง
0
0.00
รวม
30
100
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จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพบว่าผูท้ ี่มี จานวนการ
ลางาน มากที่สุดที่คือ 1-5 ครั้ง จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.10ต่าที่สุดคือ 6-10 ครั้งจานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.9
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาเหตุ ทราบหรือไม่ ว่า การลาป่ วย การลา
งาน บางกรณีจะต้ องขึน้ มาติดต่ อกองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2)
ทราบหรือไม่
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ทราบ
30
100.00
ไม่ทราบ
0
0.00
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เป็ นผูท้ ี่ทราบ มาก
ที่สุดจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ100
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม การติดต่ อ
ท่านทราบได้ อย่างไรทีต่ ้ องมา
ติดต่ อกองระเบียบและวินัย
จานวน (คน)
ร้ อยละ
บุคลากร(QV-2)
เอกสารที่อยูใ่ นBox
5
16.67
13
43.33
ดูจาก Scheduleมีรหัสให้มา
ติดต่อกับกอง (QV2)
พนักงานQV-2โทรนัดหมาย
5
16.67
เพื่อนร่ วมงานแจ้งให้ทราบ
7
23.33
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เป็ นผูท้ ี่ทราบจากดู
Scheduleมีรหัสให้มาติดต่อกับกอง (QV2) มากที่สุดจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ
เพื่อนร่ วมงานแจ้งให้ทราบจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ต่าสุ ดคือเอกสารที่อยูใ่ นBox จานวน 5คน
คิดเป็ นร้อยละ16.67 และพนักงานQV-2โทรนัดหมาย จานวน 5คน คิดเป็ นร้อยละ16.67
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาตุของปัญหา
ปัญหาใดทีท่ าให้ ท่านไม่ สามารถ
มาติดต่ อกับกองระเบียบและ
จานวน (คน)
วินัยบุคลากร (QV-2) ตามนัดได้

ร้ อยละ

ไม่สะดวกมาในเวลา 08:004
13.33
16:30 น.
ไม่ตอ้ งการชี้ แจงเหตุผล
20
66.67
ไม่ได้รับข้อมูลจากพนักงานแจ้ง
6
20.00
ให้เข้าติดต่อ
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เป็ นผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการ
ชี้แจงเหตุผล มากที่สุดจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมาไม่ได้รับข้อมูลจากพนักงานแจ้งให้
เข้าติดต่อ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ต่าที่สุดคือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. จานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่ วงเวลาทีส่ ะดวก
ช่ วงเวลา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ก่อนที่จะไปบิน
11
36.67
หลังจากกลับมาจากบิน
11
36.67
วันว่างของท่าน
8
26.67
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เป็ นผูท้ ี่สะดวก
ติดต่อ ก่อนที่จะไปบิน มากที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 และหลังจากกลับมาจากบิน
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 ต่าที่สุดคือวันว่างของท่าน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67
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4.3 ตอนที่ 3 ระดับของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้สึกก่อนและหลังทีม่ าติดต่ อกอง
ระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2)
ด้ านความรู้สึก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับความรู้สึก
มาตรฐาน
ความรู้สึกกังวลก่อนมาติดต่อ กอง
1.63
0.76
ระดับน้อย
ระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2)
ความรู้สึกกังวลหลังมาติดต่อ กอง
1.20
0.41
ระดับน้อยที่สุด
ระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2)
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีนอ้ ย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้มีระดับด้าน
ความรู ้สึกก่อนและหลังที่มาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2)โดยเรี ยงตามลาดับความ
คิดเห็นที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ มากที่สุดคือความรู้สึกกังวลก่อนมาติดต่อ กองระเบียบและ
วินยั บุคลากร (QV-2)ค่าเฉลี่ย 1.63 และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือความรู้สึกกังวลหลังมาติดต่อ กองระเบียบและ
วินยั บุคลากร (QV-2) ค่าเฉลี่ย 1.20ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความชัดเจนของข้ อมูล
ด้ านความชั ดเจนของข้ อมูล
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับความรู้สึก
มาตรฐาน
พนักงานที่โทรไปติดตามท่านแจ้งข้อมูล 4.71
0.50
ระดับมากที่สุด
ให้ท่านทราบชัดเจนมากน้อยเพียงใด
ในกรณี ที่ท่านได้รับเอกสารใน Box จาก 4.58
0.54
ระดับมากที่สุด
กองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2)
ระบุขอ้ มูลมากน้อยเพียงใด
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คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีนอ้ ย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้มีระดับด้านความ
ชัดเจนของข้อมูลโดยเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ มากที่สุดคือพนักงาน
ที่โทรไปติดตามท่านแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบชัดเจนมากน้อยเพียงใดค่าเฉลี่ย 4.71 และ ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
ในกรณี ที่ท่านได้รับเอกสารใน Box จากกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) ระบุขอ้ มูลมากน้อย
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58ตามลาดับ
หมายเหตุ

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่ได้ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานตอนรับบนเครื่ องบิน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีอายุต้ งั แต่ 22-60 ปี ที่มา
ติดต่อเรื่ องการลางาน จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดย
ใช้กลุ่ ม ตัวอย่าง 30 คน ทาการเก็บข้อมูล ในวันที่ 8 มกราคม – 30 เมษายน 2561 และได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอผลการวิจยั ซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ทวั่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 30 คนพบว่า
- เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.67 มีจานวนมากที่สุดและ น้อยที่สุดเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
43.3
- อายุ ระหว่าง 22-30ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.00 มีจานวนมากที่สุดและ อายุระหว่าง 31-40 ปี มี
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.00
- ตาแหน่ งงาน AST/AHT คิดเป็ นร้อยละ 23.33 มีจานวนมากที่สุดและตาแหน่ งงาน AP
,ASY/AHY และASE/AHE น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.67
- ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.67 มีจานวนมากที่สุดบุคคลมี
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.33
- สถานภาพ โสดและสมรส คิดเป็ นร้อยละ 36.67 มีจานวนมากที่สุดและบุคคลที่มีบิดา
มารดาต้องดูแลมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.00
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ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของสาย
การบินไทย
- สาเหตุที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานมากที่สุดคือป่ วย คิดเป็ นร้อยละ 46.67
และ สาเหตุที่มีผลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินน้อยที่สุดคือ บิดา/
มารดาป่ วย คิดเป็ นร้อยละ 23.33
- พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานมากที่สุด ภายใน 1 ปี คือ 1-5 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 87.10
และภายใน 1 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานน้อยที่สุด คือ 6-10 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ
12.9
- พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ทราบว่า การลาป่ วย การลางาน บางกรณี จะต้องขึ้นมาติดต่อ
กองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) คิดเป็ นร้อยละ 100
- การมาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร(QV-2)มากที่สุดคือ ผูท้ ี่ทราบจากดู Scheduleมี
รหัสให้มาติดต่อกับกอง (QV2) คิดเป็ นร้อยละ 43.33 น้อยที่สุดคือเอกสารที่อยูใ่ นBoxคิด
เป็ นร้อยละ16.67 และพนักงานQV-2โทรนัดหมายคิดเป็ นร้อยละ16.67
- ปั ญหาใดที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ไม่สามารถมาติดต่อกับกองระเบียบและ
วินยั บุคลากร (QV-2) ตามนัด คือ ไม่ตอ้ งการชี้ แจงเหตุผล มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.67
น้อยที่สุดคือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. คิดเป็ นร้อยละ 13.33
- ช่วงเวลาที่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินสะดวกเข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและวินยั
บุคลากร (QV-2) มากที่สุดคือก่อนที่จะไปบิน คิดเป็ นร้อยละ 36.67และน้อยที่สุดคือวันว่าง
คิดเป็ นร้อยละ 26.67
ตอนที่ 3 ระดับของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
1) ด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ย 0.76 ซึ่งมีระดับน้อยที่สุดเป็ นความรู้สึกกังวลหลังมาติดต่อ
กองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2)
2) ด้านความชัดเจนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.71ซึ่ งมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด คือพนักงานที่
โทรไปติดตามท่านแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบชัดเจนมากน้อยเพียงใด
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5.1.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ปั ญหาในการทาวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้อจากัดของเวลา เนื่องจากตัวนักศึกษาเองนั้นมีหน้าที่ของ
ตนเองในระยะเวลาของการฝึ กงาน จึงทาให้ไม่สามารถพูดคุยกับผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเองได้
จึงอาจทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความไม่เข้าใจ
5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
แจกแบบสอบถามควรจะหาเวลาที่เหมาะสมในการแจกแบบสอบถาม อธิ บายและพูดคุย
กับผูท้ าแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจจากการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การลางานของพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ไทย บริ ษ ัท สามารถน าผลการ
ศึกษาวิจยั ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีการแก้ไขปั ญหาการลางานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ อ งบิ น ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสม เพื่ อ ลดอัต ราการลางานของพนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิน และสามารถนาผลของการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทางานของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินตอบสนองความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน เพื่อให้พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินได้รับการส่ งเสริ มมีความพร้อมในการทางานและสามารถทางานให้กบั บริ ษทั
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การ
บินไทย จากัด (มหาชน) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ตั้งแต่ 22-30 ปี ตาแหน่งงาน AST/AHT(Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess
Economy Class Trainee) มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และ สถานภาพ โสด
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่าสาเหตุที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานมาก
ที่สุดคือ ป่ วย ภายใน 1 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางานมากที่สุด คือ 1-5 ครั้ง พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน ทราบว่า การลาป่ วย การลางาน บางกรณี จะต้องขึ้นมาติดต่อกองระเบียบและ
วินยั บุคลากร การมาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร มากที่สุดคือ ทราบจากดูตารางเวลามีรหัส
ให้มา ปั ญหาที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ไม่สามารถมาติดต่อกับกองระเบียบและวินัย
บุคลากร มากที่สุดคือ ไม่ตอ้ งการชี้แจงเหตุผล และช่วงเวลาที่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินสะดวก
เข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและวินยั บุคลากร มากที่สุดคือ ก่อนที่จะไปบิน
จากผลการศึกษางานวิจยั ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ทั้งหมดในครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
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5.2.1.1 สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้มา กาหมดนโยบายมาตรการช่องทางต่างๆให้พนักงานต้องรับ
บนเครื่ องบินเข้ามาติดต่อกับกองระเบียบและวินยั บุคลากรอย่างเต็มใจมากขึ้น
5.2.1.2 ทราบถึ ง ปั ญหาของพนัก งานต้อ งรั บ บนเครื่ อ งบิ น ว่า สาเหตุ ใ ดที่ พ นัก งานต้องรั บบน
เครื่ องบินไม่สามารถมาปฏิบตั ิหน้าที่ได้
5.2.1.3 บริ ษทั สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้มากาหนดงบประมาณในการรักษาพยาบาล
5.2.1.4 ทราบว่ากาลังพลที่มีอยูเ่ พียงพอไหมต้องรับเพิ่มหรื อต้องฝึ กอบรมเพิ่มเติม
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาได้เรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงานในองค์กร นักศึกษามีความสนใจในด้านงาน
จึงทาให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์จากการได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
5.3.1.1 นักศึกษาได้เรี ยนการทางานอย่างแท้จริ ง
5.3.1.2 นักศึกษามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.3.1.3 นักศึกษามีความตื่นตัวและความพร้อมในการทางานมากขึ้น
5.3.1.4 นักศึกษาได้พบปะกับผูร้ ่ วมงานในกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จ
5.3.1.5 นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากยิง่ ขึ้น
5.3.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.2.1 การปฏิบตั ิงาน ณ ตึก OPC การบินไทย เนื่องจากนักศึกษามีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางค่อนข้างสู ง
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เรียนรู้ข้ นั ตอนและลักษณะของงาน
เมื่อนักศึกษาฝึ กงานมาถึ ง บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ตึก OPC สุ วรรณภูมิ กอง
ระเบียบและวินยั (QV-2)สิ่ งแรกที่ควรปฏิบตั ิคือ การเตรี ยมความพร้อมในการทางานในแต่ละวัน
ตรวจเช็คเอกสารเข้าปั๊ มรับเอกสาร ก่อนที่จะนาให้หวั หน้างานเซ็นรับทราบ นักศึกษาต้องทาความ
เข้าใจในรายละเอียดของงานว่าเป็ นลักษณะอย่างไร และมีการจัดเตรี ยมเอกสารที่พนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องจะเข้ามาติดต่อที่ กองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) และเก็บเอกสารเข้าห้องเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารและนาเข้ าแฟ้ม
ปริ้ นข้อมูลของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจากเว็บไซต์ของการบินไทย ที่ได้รับรหัสให้
มาติดต่อกับทางกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) และนาใบเขียนคาชี้ แจงมาเพื่อเย็บเข้าชุดใบ
ข้อ มู ล ของพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ นที่ ไ ด้รั บ รหัส หลัง จากนั้น เก็ บ เข้า แฟ้ มเรี ย งตามรหัส
ประจาตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินติดต่อ ถ้าพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินเข้ามาติดต่อก็นาเอกสารจากในแฟ้ มนาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเขียน
คาชี้แจงเกี่ยวกับรหัสที่ได้รับ

รู ปที่ 1 จัดเตรี ยมเอกสารและนาเข้าแฟ้ ม
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ตรวจเช็คเอกสารและนาเอกสารเก็บเข้ าห้ องเอกสาร
เอกสารที่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินติดต่อเรี ยบร้อย จะนาให้หวั หน้างานเซ็นอนุมตั ิและ
จะนาข้อมูลที่ติดต่อมาสแกนเข้าคอมมารหัสประจาตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

และนา

เอกสารนั้นเก็บเข้าห้องเอกสาร

รู ปที่ 2 ตรวจเช็คเอกสารและนาเอกสารเก็บเข้าห้องเอกสาร
รับเอกสารเขียนเอกสารลงหนังสื อเข้ า
ปั๊ มรับเอกสารที่เข้ามาในกองและเข้ามาจากเมล์โดยการปั๊ มรับต้องลงเลขและเขียนลงใน
หนังสื อเกี่ ยวกับเอกสารว่าแอกสารเป็ นเรื่ องใด และลงวันที่รับเอกสารเข้ามา วันที่เอกสาร และ
ประเภทของเอกสาร

รู ปที่ 3 รับเอกสารเขียนเอกสารลงหนังสื อเข้า
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ถ่ ายเอกสาร ถ่ ายแบบฟอร์ ม
ถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มาติดต่อ แบบฟอร์มใบลาของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารประชุม เอกสารส่ งไปตามกองต่าง ๆ

รู ปที่ 4 ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบฟอร์ม
เอกสารจากซองโคเมล
เอกสารจากซองComail เป็ นเอกสารที่กองอื่นมาเข้ามาที่กองจะต้องเช็คซอง Comail ว่ามี
เอกสารเข้ามาหรื อไม่ เอกสารที่เข้าก็จะปั๊ มรับและนาให้หวั หน้างานเซ็น

รู ปที่ 5 เอกสารจากซองโคเมล
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เรียนรู้ข้ นั ตอนและลักษณะของงาน
เมื่อนักศึกษาฝึ กงานมาถึง บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สิ่ งแรกที่ควรปฏิบตั ิคือ การ
เรี ยนรู้ งานในกองมาตรฐานความปลอดภัย อาชี วอนามัยและเวชศาสตร์ ก ารบิน (OX-M) เตรี ย ม
ความพร้อมในการทางานในแต่ละวัน ตรวจเช็คเอกสารจากเมล์กอง เข้าปั๊ มรับเอกสาร ก่อนที่จะนา
ให้หวั หน้างานเซ็นรับทราบ นักศึกษาต้องทาความเข้าใจในรายละเอียด
จัดเตรียมเอกสารและนาเข้ าแฟ้ม
ปริ้ นงานจากในเมล์กองซึ่ งจาเป็ นต้องตรวจเช็คทุกเช้า จากนั้นนามาปั๊มรับเข้าลงวันที่ และ
เขียนตัวเลขของแต่ละแผ่นไว้จะง่ายต่อการค้นหา และเขียนในสมุดรับเข้าเกี่ยวกับเอกสารว่าเป็ น
เอกสารเรื่ องใดเพื่อเป็ นเก็บหลักฐานไว้ จากนั้นนาเข้าแฟ้ มให้หวั หน้าเซ็นรับทราบ

รู ปที่ 6 จัดเตรี ยมเอกสารและนาเข้าแฟ้ ม
ตรวจเช็คเอกสารและนาเอกสารเก็บเข้ าแฟ้ม
เอกสารทั้งหมดจะนาให้หัวหน้าเซ็นรับทราบพอหัวหน้าเซ็นรับทราบเนียนร้อยแล้วจะนา
เอกสารไปสแกนและถ่ายเอกสารเป็ นหลักฐานเก็บไว้และนาเอกสารนั้นเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยงตามตัวเลข
ซึ่งบางวันจะมีเอกสารจากซอง Comail เข้ามา เป็ นเอกสารจากกองอื่นมาไว้หน้าไว้ตรงหน้าห้อง มา
เข้ามาที่กองและจะต้องนา เอกสารในซองปั๊มรับและนาให้หวั หน้างานเซ็นเช่นกัน
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รู ปที่ 7 ตรวจเช็คเอกสารและนาเอกสารเก็บเข้าแฟ้ ม
การจัดบอร์ ด
การจัดบอร์ ดเพื่อให้ความรู้ แก่ พนักงานต้อนรับบินเครื่ องบิน นักบิน และพนักงาน ของ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับ เรื่ องโรคต่างๆโดยจะนาไปตั้งไว้ หน้าห้องของกองซึ
การจัดบอร์ ดนั้นจะจัดขึ้นของทุกๆเดือน

รู ปที่ 8 การจัดบอร์ด
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การจัดโครงการ
โครงการ HEALTH FAIR ครั้งที่ 1 เป็ นโครงการของทาง กองมาตรฐานความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และเวชศาสตร์ การบิน (OX-M) ซึ่ งนักศึกษาฝึ กงานในกอง ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วม
ในการจัดโครงการด้วย จะเป็ นโครงการเกี่ยวกับการจัดตั้งบูธขายของต่างๆ และมีการจับฉลากของ
รางวัล ให้แก่พนักงานกานบินไทยทุกคนเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่พนักงาน และนักศึกษาฝึ กงานจาก
กองอื่นๆก็มีสิทธิ ได้รับรางวัลเช่นกัน

รู ปที่ 9 การจัดโครงการHEALTH FAIR
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ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ
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ชี้ แจงเหตุผล และช่ วงเวลาที่ พ นักงานต้อนรั บบน

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่

เครื่ องบิ นสะดวกเข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและ

มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลางานของพนัก งานต้อ นรั บ บน

วิ นั ย บุ ค ลากร มากที่ สุ ด คื อ ก่ อ นที่ จ ะไปบิ น ผล

เครื่ องบิ น บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)

การศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ

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

การลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นให้ดี

แบบสอบถามจานวน 30 ชุด เป็ นเครื่ องมือในการ

ยิ่งขึ้ นและสามารถเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและ

เก็บข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ

พัฒ นาองค์ ก รเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ การใน

หญิ ง อายุระหว่าง 22-30 ปี สถานภาพ โสด และ

องค์กรในภายภาคหน้าได้เป็ นอย่างดี

ตาแหน่งงาน AST/AHT (Air Steward Economy

Abstract

Class Trainee)(Air Hostess Economy Class

This research aims for studying factors

Trainee) มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี ผลจากการ

influencing taking leave of flight Thai Airways

วิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทาให้พนักงานต้อนรับบน

International Public Company Limited. This

เครื่ องบิ น ลางานมากที่ สุ ด คื อ ป่ วย ภายใน 1 ปี

research applied qualitative method by using 30

พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นลางานมากที่ สุด คื อ

sets of questionnaires for data collection. Most of

1-5 ครั้ง พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ น ทราบว่า

the respondents were female between 22-30 years

การลาป่ วย การลางาน บางกรณี จะต้องขึ้นมาติดต่อ

old who were single and have worked as

กองระเบี ย บและวินัย บุ ค ลากร การมาติ ด ต่ อ กอง

AST/AHT (Air

ระเบี ยบและวินยั บุคลากร มากที่ สุดคือ ทราบจากดู

Trainee)(Air Hostess Economy Class Trainee) for

ตารางเวลามี ร หั ส ให้ ม า ปั ญ หาที่ ท าให้ พ นัก งาน

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

ต้อนรั บบนเครื่ องบิ นไม่สามารถมาติ ด ต่อกับกอง

was the most frequent reason for taking leave and

ระเบี ยบและวินัยบุคลากร มากที่ สุดคือ ไม่ตอ้ งการ

flight attendant mostly taking leave for 1-5 times a

Steward

Economy

Class
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วัตถุประสงค์
ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลางาน

ไทย OPC สุ ว รรณภู มิ ตั้ง แต่ 8 มกราคม ถึ ง 30
เมษายน 2561
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ทาให้ทราบถึ งปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการลางาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
2.ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาองค์กร บริ ษทั การบิ นไทย
จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนและวิธีดาเดินงาน
1.ตั้งหัวข้อโครงงาน
คณะผู ้ จั ด ท าต้ อ งหาปั ญหาที่ พอเจอในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.รวบรวมข้อมูล
หลั ง จากทราบถึ ง ปั ญหาจึ ง น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
ดาเนินงานวิจยั
3. เริ่ มเขียนโครงการ
เมื่อรวบรวมข้อมูลของปั ญหาเรี ยบร้อยแล้วจึงเริ่ ม
เขียนโครงงานและจัดทาแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบโครงงาน
เมื่ อ จัด ท าโครงงานเรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง ตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ งโดยการปรึ ก ษาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานและพนักงานที่ปรึ กษา
5. โครงงานเสร็ จเรี ยบร้อย
หลัง จากตรวจสอบความถู ก ต้อ งโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงานและพนักงานที่ ปรึ กษาแล้ว น า
โครงงานมาพรี เซ็น
สรุปผลโครงงาน
จากที่ ไ ด้ ท าการวิ จั ย เรื่ องปั จจั ย ที่ มี

ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั การบิน

อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลางานของพนัก งานตอนรั บ บน

ไทย จากัด (มหาชน)

เครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ขอบเขต

กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น การ วิ จั ย คื อ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีอายุต้ งั แต่ 22-60
ปี ที่ ม าติ ด ต่ อ เรื่ องการลางาน จ านวน 30 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการทาวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่
สร้ าง ขึ้ น โ ด ย ใ ช้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 30 ค น ท า

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.

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินที่ มีอายุต้ งั แต่ 22-60 ปี ที่มาติดต่อ เรื่ อง
การลางาน
2.ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่แผนกกองระเบียบ
และวินยั บุคลากร (QV-2) ศูนย์ปฏิบตั ิการ การบิน
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การเก็บข้อมูล ในวันที่ 8 มกราคม – 30 เมษายน
2561 และได้ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล น าเสนอ
ผลการวิจยั ซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้
ต อ น ที่ 1 ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามจากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม จานวน 30 คนพบว่าเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 56.67 มีจานวนมากที่สุดและ น้อย
ที่สุดเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ43.3
อายุ ระหว่า ง 22-30ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.00 มี

ภายใน 1 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินลางาน

จานวนมากที่สุดและ อายุระหว่าง 31-40 ปี มีนอ้ ย

43.33 น้อยที่สุดคือเอกสารที่อยูใ่ นBoxคิดเป็ นร้อย

ที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00 ต าแหน่ งงาน

ละ16.67 และพนักงานQV-2โทรนัดหมายคิดเป็ น

AST/AHT คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.33 มี จ านวนมาก

ร้อยละ16.67

ที่ สุ ด และต าแหน่ ง งาน AP ,ASY/AHY และ

ปั ญหาใดที่ทาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินไม่

ASE/AHE น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.67

สามารถมาติ ด ต่ อ กั บ กองระเบี ย บและวิ นั ย

ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 26.67 มี จ านวนมากที่ สุ ด บุ คคลมี
ประสบการณ์ การทางานตั้งแต่ 0-5 ปี และ 15 ปี
ขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.33
สถานภาพ โสดและสมรส คิดเป็ นร้อยละ 36.67 มี
จ านวนมากที่ สุด และบุ ค คลที่ มี บิ ด ามารดาต้อ ง
ดูแลมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.00
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการลา
งานของพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นของสาย
การบินไทย
สาเหตุที่ทาให้พนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นลา
งานมากที่ สุดคื อป่ วย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 46.67และ
สาเหตุที่มีผลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิ นน้อยที่ สุด คื อ บิ ด า/มารดาป่ วย คิ ด
เป็ นร้อยละ 23.33
พนักงานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ลางานมากที่ สุ ด
ภายใน 1 ปี คือ 1-5 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 87.10 และ

น้อยที่สุด คือ 6-10 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 12.9
พนักงานต้อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น ทราบว่า การลา
ป่ วย การลางาน บางกรณี จะต้องขึ้นมาติดต่อกอง
ระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) คิดเป็ นร้อยละ
100 การมาติดต่อกองระเบี ยบและวินยั บุคลากร
(QV-2)มากที่ สุ ด คื อ ผู ้ที่ ท ราบจากดู Scheduleมี
รหัสให้มาติ ดต่ อกับ กอง (QV2) คิ ดเป็ นร้ อยละ

บุ ค ลากร (QV-2) ตามนัด คื อ ไม่ ต ้อ งการชี้ แ จง
เหตุผล มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.52น้อยที่ สุด
คือ ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 13.33
ช่วงเวลาที่ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นสะดวก
เข้า ติ ดต่ อกับทางกองระเบี ยบและวินัย บุ คลากร
(QV-2) มากที่ สุดคือก่อนที่ จะไปบิ น คิดเป็ นร้อย
ละ 36.67และน้อยที่ สุดคื อวันว่างคิ ดเป็ นร้ อยละ
26.67
ส่วนที่ 3 ระดับของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ด้านความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ย 0.76 ซึ่ งมีระดับน้อยที่สุด
เป็ นความรู ้ สึก กัง วลหลัง มาติ ด ต่อ กองระเบี ย บ
และวินยั บุคลากร (QV-2)
ด้านความชัดเจนของข้อมูล มี ค่าเฉลี่ย 4.71ซึ่ งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานที่ โ ทรไป
ติ ดตามท่ านแจ้งข้อมูล ให้ท่านทราบชัด เจนมาก
น้อยเพียงใด
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3.บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน(2558).ข้อมูลขอ

กิตติกรรมประกาศ
การที่ คณะผูว้ ิจยั ได้ปฏิบตั ิงานในโครงงาน

ง บ ริ ษั [อ อ น ไ ล น์ ]http://www.thaiairways.com ,

สหกิ จศึ กษา ณ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)

(สื บค้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561.)

ตั้งแต่วนั ที่ 8มกราคม ถึงวันที่ 30เมษายน2561ส่ งผล

4.ปั ณณธร อยู่กลิ่น. (2548). ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ
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อันมีค่ามากมายมหาศาลสาหรับรายงานสหกิจศึกษา

เครื่ องบิ น บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน).
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการลางานของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)
แบบสอบถามชุ ดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ภาควิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการติดต่อเรื่ องการลา
งานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในสายการบินไทย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่
นามาเผยแพร่ และไม่มีผลใดๆต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการ
วิจยั เท่านั้น
คาชี้แจง: กรุ ณาประเมินลักษณะงานและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของท่านว่าท่านเห็นด้วยกับ
ข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยใส่ เครื่ องหมายให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1คาถามทัว่ ไป
1. เพศ
ก ชาย

2. อายุ

ก หญิง

ปี
แการลางาน
ก 22-30 ปีเป็ นการใช้ก ส31-40
ทิ ธิ์มีหลายสาเหตุ
แ มี41-50
ทงการลากิ
ั ้ ปี จ

51 ปี ขึ้นไป

3. ตาแหน่งงาน

ก

IMD
ก ASF/AHF

ก

IM
ก ASR/AHR

ก

AP
ก ASY/AHY

ก

ASE/AHE

ก

AST/AHT

4. ประสบการณ์การทางาน
า 0-5 ปี

6-10 ปี

ก 11-15 ปี การ 15 ปี ขึ้นไป

5. สถานภาพ
า โสด

า สมรส

า มีบุตรต้องดูแล

า มีบิดามารดาต้องดูแล

า อื่นระบุ)....................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการลางานของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
1. การลางานของท่านมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร
ก ตนเองป่ วย

ก บิดามารดา/บุตรป่ วย

ก ธุ ระส่ วนตัว

ก อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................

2. ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่านลางานทั้งหมดกี่ครั้ง
ก 1-5 ครั้ง

ก 6-10 ครั้ง

ก มากกว่า 10 ครั้ง

3. ท่านทราบหรื อไม่วา่ การลาป่ วย การลางาน บางกรณี จะต้องขึ้นมาติดต่อกองระเบียบและ
วินยั บุคลากร (QV-2)
ก ทราบ
ก ไม่ทราบ
4. ท่านทราบได้อย่างไรที่ตอ้ งมาติดต่อกองระเบียบและวินยั บุคลากร(QV-2)
ก

เอกสารที่อยูใ่ นBox

ก

ดูจาก Schedule มีรหัสให้มาติดต่อกับกอง (QV-2)

ก พนักงานQV-2โทรนัดหมาย

ก เพื่อนร่ วมงานแจ้งให้ทราบ

ก อื่นๆ(ระบุ) .............................................................................

5.ปั ญหาใดที่ทาให้ท่านไม่สามารถมาติดต่อกับกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) ตามนัดได้
ก ไม่สะดวกมาในเวลา 08:00-16:30 น.

ก ไม่ตอ้ งการชี้ แจงเหตุผล

ก ไม่ได้รับข้อมูลจากพนักงานแจ้งให้เข้าติดต่อ

ก อื่น ๆ(ระบุ) ...........................

6. ช่วงเวลาไหนที่ท่านสะดวกเข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) มากที่สุด
ก

ก่อนที่จะไปบิน

าน
ก หลังจากกลับมาจากบิน วันว่างของท่
ก

ก อื่นๆ(ระบุ) ...............................................................................................................
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ตอนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลการลางานของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
คาชี้แจง: กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อเรื่ องการลางาน
5
4
3
2
1
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการมาติดต่ อเรื่องการลางาน
มาก
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ที่สุด

ความรู้ สึกก่อนและหลังที่มาติดต่ อกองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2)
1. ความรู้สึกกังวลก่อนมาติดต่อ กองระเบียบ
และวินยั บุคลากร (QV-2)
2. ความรู้สึกกังวลหลังมาติดต่อ กองระเบียบและ
วินยั บุคลากร (QV-2)

ความชัดเจนของข้ อมูล
1. พนักงานที่โทรไปติดตามท่านแจ้งข้อมูลให้
ท่านทราบชัดเจนมากน้อยเพียงใด
2. ในกรณี ที่ท่านได้รับเอกสารใน Box จากกอง
ระเบียบและวินยั บุคลากร (QV-2) ระบุขอ้ มูลมาก
น้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

